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 تقدیــــــــم

 
/ نیس�ان  ( الق�اھرة، ابری�ل 2016) لع�ام 43أصدر م�ؤتمر العم�ل العرب�ي ف�ي ال�دورة العادی�ة ( أوال :

 2017) للم�ؤتمر لع�ام 44ال�دورة (بشأن تحدی�د ج�دول أعم�ال  ) 1603) قرار رقم (   2016

) حی�ث ت�م إدراج بن�د فن�ي ض�من ج�دول أعم�ال ھ�ذه ال�دورة  2017القاھرة ، ابریل / نیسان (

 بعنوان " ریادة األعمال ودورھا في التنمیة والتشغیل في البلدان العربیة " ( مناقشة عامة ) .

مش��كالت  لتنمی��ة التش��غیل ومعالج��ة ، وذل��ك ف��ي إط��ار تعزی��ز جھ��ود أط��راف اإلنت��اج الثالث��ة

 ى .البطالة في الوطن العرب

: قامت منظمة العمل العربیة بإعداد وثیقة ھذا البند باالس�تعانة بخبی�ر عرب�ي م�ن ذوى الخب�رات  ثانیاً 

والتجارب المتمیزة في مجاالت ریادة األعمال ودورھا ف�ي التنمی�ة والتش�غیل عل�ى المس�تویین 

وف��ق توجھ��ات وح��رص منظم��ة ، العرب�ي وال��دولي وت��م تحدی��د مح��اور ومض��مون وثیق�ة البن��د 

ة عل�ى تق�دیم حل��ول عملی�ة غی�ر تقلیدی�ة تس��اعد عل�ى وض�ع السیاس�ات والب��رامج العم�ل العربی�

وف�ي ، المناسبة لتنمیة التشغیل ومواجھ�ة التح�دیات التنموی�ة الت�ي تع�اني منھ�ا البل�دان العربی�ة 

مقدمتھا الفقر والبطالة في ضوء تغیرات أسواق العمل بسبب التطورات العلمیة والتكنولوجی�ة 

 . ت التي تجرى في المنطقة العربیةة التي یشھدھا العالم وكذلك التغیراوالتقنیة المتسارع

لق��د أص��بحت قض��ایا التش��غیل والح��د م��ن البطال��ة تمث��ل ھاجس��ا حقیقی��اً للحكوم��ات والش��ركاء 

ن��ھ وعل��ى ال��رغم م��ن إالعالق��ة ف��ي البل��دان العربی��ة حی��ث االجتم��اعیین ومختل��ف الجھ��ات ذات 

وبوج�ھ ، بقى المنطقة العربیة تحتفظ بأعلى معدالت البطال�ة ت ، الجھود المبذولة في ھذا الشأن

بین فئة الشباب بالمقارنة مع باقي األقالیم في العالم وأن اختی�ار موض�وع البن�د الفن�ي  ، خاص

المذكور أعاله یأتي في سیاق تزاید اھتمام�ات منظم�ة العم�ل العربی�ة بتق�دیم اإلض�افة ف�ي ھ�ذا 

تحقیق أھداف التنمیة الش�املة والمس�تدامة ف�ي ال�وطن العرب�ي والمساھمة الفاعلة في ، المجال 

م��ن  اً الت��ي تض��منت ع��دد 2030وتمش��یا م��ع برن��امج وخط��ة األم��م المتح��دة للتنمی��ة المس��تدامة 

 . اختصاصات منظمة العمل العربیةاألھداف في صلب مھام و
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وروح االبتك��ار والتجدی��د  تأكی��داً عل��ى إیم��ان منظم��ة العم��ل العربی��ة بال��دور الممی��ز للری��ادة   ثالث��اً :

واإلبداع التي یتمتع بھا الشباب العربي في توفیر مزید من فرص العمل المنتج لھذه الفئة التي 

،  وطموحاتھا لقیادة قاطرة التنمی�ة وفي حاجة إلى تعزیز قدراتھا، تمثل مستقبل األمة العربیة 

ة والتحلی�ل مختل�ف الجوان�ب كان الحرص والتركی�ز عل�ى أن تتن�اول وثیق�ة ھ�ذا البن�د بالدراس�

المحیطة بقضایا الری�ادة وإیج�اد الحل�ول المناس�بة لالرتق�اء بھ�ا وترس�یخ ثقاف�ة اإلدارة الس�لیمة 

تعتمد على االبتكار ، واقتحام جمیع المجاالت والقطاعات اإلنتاجیة برؤیة وأفكار غیر تقلیدیة 

جدی��دة عل��ى المس��تویین ال��وطني وزی��ادة الق��درات التنافس��یة الت��ي تف��تح الب��اب الخت��راق أس��واق 

 والدولي وتعظیم االستفادة في مجاالت التنمیة والتشغیل في الوطن العربي.

من حیث ، وتستعرض ھذه الوثیقة أبعادھا ورؤیة ریادة األعمال في العالم وفي البلدان العربیة 

ات التعریف وخص�ائص وأن�واع الری�ادة ودورھ�ا االقتص�ادي واالجتم�اعي وارتباطھ�ا بحاض�ن

وبیئ��ة األعم��ال وإس��ھاماتھا المتمی��زة ف��ي تط��ویر القطاع��ات االقتص��ادیة بش��كل ع��ام وقط��اع 

إض�افة إل�ى إب�راز دورھ�ا ومس�اھمة  ، المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة بشكل خاص

 . لعمل العربیة في ھذا المیدانمنظمة ا

) لمؤتمر 44دول أعمال الدورة (أن منظمة العمل العربیة بعرضھا وثیقة البند السابع ضمن ج رابعاً :

، تأمل في ة الثالثیة  المنبثقة عن المؤتمر) للمناقشة من خالل اللجنة الفنی2017العمل العربي (

من أجل دعم مختل�ف األبع�اد المترابط�ة م�ع مج�االت ، ھا وتحقیق األھداف المرجوة منھا ئإثرا

 ى .ة تشغیل الشباب في الوطن العربالریادة وتنمی

 . ما یراه مناسباً في ھذا الشأناألمر معروض على المؤتمر الموقر التخاذ  : خامساً 

 

 فایز علي المطیري

 المدیر العام
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 المقدمة

 

ة على اإلط�ار مد التعریف الحدیث لمفھوم الریادظاھرة معقدة ومتعددة األبعاد ویعت الریادة عموماً تعد 

ینبثق المفھوم ع�ن منظ�ور اجتم�اعي أو اقتص�ادي أو ، فقد معناھاوالمنظور الذي یتم من خاللھ تناول 

وبدأ ظھور  غیر مرتبطة بوظیفة أو مھنة أو علم معین.  فالریادة، وال یخضع لتعریف موحد  إداري،

نتیج��ة لتع��رض المنظم��ات  (1985)ف��ي الع��ام  (Corporate Entrepreneurship)ة المؤسس��ة مفھ��وم ری��اد

لمجاالت التكنولوجیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي دفعتھا لموجة من التغیرات السریعة في مختلف ا

مفھ���وم الموق���ف  (Covin&Slevin)وق���دم ، إل���ى ض���رورة إیق���اظ ال���روح الریادی���ة داخ���ل تنظیماتھ���ا 

 استراتیجیة وفلسفة اإلدارة كالھمن القرارات االأیادي ضمن المنظمات باإلشارة إلى االستراتیجي الر

اءات الالزمة إلیجاد شيء مختلف ھو مجموع اإلجر رى أن مفھوم الریادةوی ،اً ریادی اً یتضمن تركیز

ب��ار المخ��اطرة تالعم��ن خ��الل تك��ریس الوق��ت والجھ��د الالزم��ین ل��ذلك م��ع األخ��ذ بع��ین ا، قیم��ة  ىذ

 وللحصول على مكتسبات مادیة أو تحقیق الرضا الفردي.، المصاحبة لذلك 

المبتك�ر، بینم�ا ی�رتبط اإلب�داع بالتنفی�ذ للفك�رة م�ن خ�الل الفكرة عند أو تولد والریادیة ھي كیفیة تولید 

 امھم� ویع�د ع�امال ، لذا یع�د اإلب�داع م�ن متطلب�ات الری�ادة،  توفر الموارد والعملیات الضروریة لذلك

أس��واقھا، ع��ن وعملیاتھ��ا ولتنافس��یة المنظم��ات ف��ي مج��ال عملھ��ا، ألن��ھ یس��ھم ف��ي التف��رد بمنتجاتھ��ا 

 لمیزة التنافسیة المستدامة ضمن المنطقة المحیطة بھا.المنافسین اآلخرین ویحقق ا

ومن تعریفھا تعمل الریادة عل�ى زی�ادة اإلنت�اج والمبیع�ات وبنس�ب مرتفع�ة وم�ن ث�م ج�ذب المزی�د م�ن 

االستثمارات وخاصة من الخارج وفتح أسواق جدیدة كم�ا تعتب�ر الح�افز األساس�ي لخل�ق ف�رص عم�ل 

حف�ز تحقیق الریادة في المؤسسات المبدعة، وكل ھذا ی�ؤدي ال�ى جدیدة ودعم القدرة التنافسیة ومن ثم 

ورة ف��ي مراح��ل ال��د ی��ؤثروھ��ذا ب��دون أدن��ى ش��ك  ، تراكمی��اً  النم��و االقتص��ادي وادارة عجل��ة التنمی��ة

انعكاساتھا عل�ى مح�ور التش�غیل وخل�ق ف�رص عم�ل  مس�تدامة والت�ي تمث�ل على االقتصادیة الكاملة و

الریادة ف�ي اط�ار التش�غیل وواق�ع الری�ادة ف�ي ال�دول العربی�ة وكی�ف  محور ھذه الورقة لمناقشة مفھوم

 الصغیرة والمتوسطة ان تكون حصان طروادة لتعمیم وتعزیز مفھوم الریادة.و الصغرى للمنشآت
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وال بد من االشارة في ھذه المقدمة الى الدور الذي تلعبھ منظمة العمل العربیة في سبیل توفیر ف�رص 

سیاسات وممارسات فضلى لتشغیل الشباب وتقدیم اقتراحات وبرامج وتعزیز العمل في الدول العربیة 

الش��باب ف��ي  وتعزی��ز دوربل األم��ة واألجی��ال العربی��ة القادم��ة قللنھ��وض بھ��ذه الفئ��ة الت��ي تمث��ل مس��ت

االستحواذ عل�ى الج�زء االكب�ر م�ن ھ�ذه الف�رص نتیج�ة لترك�ز مع�دالت البطال�ة عل�ى مس�توى ال�وطن 

العم�ل  ما للریادة م�ن دور ممی�ز ف�ي ت�وفیر وخل�ق ف�رصبوایماناً من المنظمة  ، ھذه الفئةالعربي في 

) لم�ؤتمر 44دورة (وثیقة ھذا البند للمناقش�ة ض�من ج�دول أعم�ال ال�عداد وتحضیر إالجدیدة، فقد جاء 

الش�باب ف�ي محاول�ة لتس�خیر قضایا العمالة و باعتباره المنبر األول لمناقشة 2017العمل العربى لعام 

 وتعزیز مساھمتھا االقتصادیة. مكانات لتنمیة دور ھذه الفئةكافة اإل

رات قادتھ��ا ھ لغای��ات التش��غیل ض��من سلس��لة مب��ادنق��اش وط��رح مب��ادرة وفك��ر الری��ادة وتوظیف��ی��أتي 

ر االبداعیة والجدی�دة والبح�ث ف�ي وستقودھا منظمة العمل العربیة في محاولة منھا لتوظیف كل األفكا

 لیات توظیفھا وتوجیھھا نحو تشغیل الشباب والحد من تحدي البطالة بین ھذه الفئة.آ

 

 التشغیل في الدول العربیة أوضاع  .1

 عدد السكان  : 

ملی�ون  400 ق�ارب ن عدد ُسّكان الوطن العرب�يأالى  2015 المتاحة لعامحصائیات السكانیة تشیر اإل

خ�الل س�كاني نم�و  ع�دلمت�أثراً بم%، 2.4 ح�واليلمعدل الخصوبة في الوقت الذي وصل فیھ   نسمة،

وبالت�الي یعتب�ر ھ�ذا المع�دل األعل�ى عالمی�اً ب�ین %، 2.2م�ا یق�ارب ب 2014 وحت�ى 2000الفت�رة م�ن 

فریقی��ا جن��وب الص��حراء، ویع��زى ھ��ذا المع��دل المرتف��ع أاألق��الیم المختلف��ة ف��ي الع��الم باس��تثناء منطق��ة 

أن مث�ل ھ�ذا االرتف�اع  ومم�ا ال ش�ك فی�ھ ، جماالً إرتفاع معدالت الخصوبة في الدول العربیة كنتیجة ال

ضغط والتأثیر على الموارد الغذائیة والمائیة والطبیعیة ف�ي الُبل�دان الى الفي معدالت الخصوبة یؤدي 

 . خصوصاً في ظل ندرتھا أحیاناً  العربیة
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فق�د انعك�س ذل�ك ،  عل�ى اتس�اع رقعتھ�اع�داد الس�كان ب�ین ال�دول العربی�ة أفي الشاسع  لتفاوتونتیجًة ل

ح��ین تبل��غ الكثاف��ة عل��ى الكثاف��ة الس��كانیة الت��ي تعتب��ر متدنی��ة مقارن��ة م��ع بع��ض دول الع��الم األخ��رى، 

ش��ارة ال��ى أن نس��بة اال أن��ھ ال ب��د م��ن اإل ، ك��م مرب��ع / نس��مة 28ف��ي ال��وطن العرب��ي ح��والي  الس��كانیة

 . ل العربیةالسكان في الدو ىجمالإمن % 60حوالي  تشكل الحضریة السكان في المناطق

ال إناطق بالسكان، في ح�ین ال یتواج�د بعض الم ظلى سوء التوزیع السكاني، حیث تكتوكل ھذا یدل ع

عل�ى توزی�ع عوائ�د التنمی�ة ب�ین مختل�ف  اً یشكل ضغطالقلیل في بعض المناطق األخرى، وھذا بدوره 

ر االجتماعی�ة وی�ؤث ت�دني مس�توى الخ�دماتم�ن ث�م ضغطاً على الموارد الطبیعی�ة، و المناطق وبالتالي

نھ من دون أدنى ش�ك إیة لتركز الموارد وسوء توزیعھا فوكنتیجة حتم ، على البنیة التحتیة بشكل عام

سیؤدي الى تفاوت وخلل في معدالت النمو االقتصادي من جانب وتفاوت معدالت البطالة ب�ین ال�دول 

م�ن تراج�ع ت النمو االقتصادي وان ما تتعرض لھ معدال ، وبین المناطق على مستوى الدولة الواحدة

 2016وائتمان الصادرات المؤسسة العربیة لضمان االستثمار /  مناخ االستثمار في الدول العربیةتقریر  1
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حی�ث ،  وضغط في السنوات األخیرة أدى الى زیادة واضحة وذات بعد مقلق على مستوى كافة الدول

مالئم�ة  الى معدالت نم�و اقتص�ادي ن مثل ھذه المعدالت من البطالة بین الدول تحتاج دون أدنى شكإ

 الستیعابھا.

  ة :الفئات العمری حسبتوزیع السكان 

الى أن نسبة السكان في الفئ�ة  ةالمنشورة في الدول العربی ةعظم البیانات والدراسات االحصائیتشیر م

% م�ن اجم�الي ع�دد الس�كان ف�ي ال�دول 65) سنة تش�كل م�ا نس�بتھ 65-15العمریة النشطة اقتصادیاً (

ل�ى ه ی�ؤدي اوھ�ذا ب�دور ةوكافی ةیصعب معھا توفیر فرص عمل مالئم العربیة، وھي نسبة عالیة جداً 

ش�كلون النس�بة األكب�ر م�ن ) س�نة ال�ذین ی25-15، وخاصة ل�دى فئ�ة الش�باب (ة ارتفاع معدالت البطال

وھذا التحدي فرض على الدول العربی�ة أن تض�عھ عل�ى % منھا. 60التي تصل الى حوالي  ةھذه الفئ

عادھا على االقتصاد الوطني، بأمن آثارھا و، والتخفیف  رأس أولویاتھا واھتمامھا سیراً نحو معالجتھا

ى االص��الحات مس��تو تب��اطؤال��ى  ةغی��ر العامل�� ةالش��اب ةالت��راكم ف��ي الق��وى العامل�� دى ذل��كأحی��ث 

عن تعطل تلك القوى من آث�ار  ضافة الى ما ینجم، ھذا باإل في العدید من الدول ةاالقتصادیة والسیاسی

أو انعكاس�ات ال تحم�د عقباھ�ا ف�ي  صالح أو تطور متوقع وم�أمول،إألي  تمثل قوى شد عكسي ةسلبی

 ظل ما تعانیھ ھذه المجموعة من فراغ وتحدیات جمة. 

م�ن خ�الل  ةل�ق وت�وفیر واس�تحداث ف�رص عم�ل جدی�دیستدعي الوضع الحالي العمل على ض�رورة خ

تسریع وتیرة النمو االقتصادي، والتوسع في ب�رامج رعای�ة الش�باب، والعم�ل بش�كل ع�ام عل�ى تحقی�ق 

لبرن��امج نمائی��ة ھ��داف اإلس��تدامة وض��من المح��ور التاس��ع م��ن األالتنمی��ة االقتص��ادیة واالجتماعی��ة الم

الص��مود وتحفی��ز  ھیاك��ل أساس��یة ق��ادرة عل��ى إقام��ة:  2030وخط��ة األم��م المتح��دة للتنمی��ة المس��تدامة 

 . الشامل للجمیع وتشجیع االبتكار التصنیع

 القوى العاملة والبطالة  : 

ل��ى أن ع��دد الق��وى العامل��ة المق��درة ف��ي ال��دول إالص��ادرة ع��ن منظم��ة العم��ل الدولی��ة ش��ارت البیان��ات أ

% م�ن إجم�الي الس�كان ف�ي تل�ك ال�دول، 33.2ملیون نسمة أي ما نس�بتھ  132العربیة یصل الى نحو 

واذا ما قورنت ھذه النسبة مع المتوسط العالمي فھي نسبة منخفضة، ویعود ذلك الى عدة عوام�ل لع�ل 
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ض�افة ال�ى ت�دني مس�اھمة الم�رأة ف�ي ام�اً، ھ�ذا باإلع 15من ھم تحت س�ن  أبرزھا ارتفاع عدد السكان

 . 2014% خالل العام 23.1سوق العمل والتي ال تتجاوز 

فتفی�د البیان�ات المت�وفرة ب�أن قط�اع أما على صعید التوزیع القطاعي للقوى العاملة ف�ي ال�دول العربی�ة 

% ف�ي 17س�بتھ % من مجم�وع المش�تغلین، ویش�غل قط�اع الزراع�ة م�ا ن50الخدمات یشغل أكثر من 

% في دول المغرب العرب�ي، ف�ي ح�ین یش�غل القط�اع الص�ناعي ح�والي 28.5دول المشرق العربي و

 % في دول المغرب العربي. 22% في دول المشرق العربي و26

واالجتم�اعي ف�ي  تشھد دول الوطن العرب�ي تح�دیات كبی�رة یمك�ن اجمالھ�ا عل�ى الص�عید االقتص�اديو

أتي في صدارة ھذه التحدیات االرتفاع الخطیر لمعدالت البطال�ة الت�ي بل�غ مع�دلھا یو القضایا التنمویة،

المقارن��ة م��ع . وھ��و أعل��ى مع��دل ب2014% ف��ي الع��ام 17االجم��الي عل��ى المس��توى العرب��ي ح��والي 

ھذه المعضلة التراكمیة والمزمنة أكث�ر إلحاح�اً وخاص�ًة ف�ي ض�وء م�ا  حتى باتت مختلف أقالیم العالم،

  لدول العربیة من مستجدات في الفترة األخیرة.تشھده بعض ا

نھ��ا واص��لت فإش��غیل وتقل��یص مع��دالت البطال��ة فب��الرغم م��ن ك��ل المجھ��ودات الرامی��ة ال��ى تنمی��ة الت

البطالة في المنطق�ة العربی�ة بطال�ة معق�دة  وتعد، ظروف التي تمر بھا الدول العربیةارتفاعھا بفضل ال

ة المتمثل��ة ف��ي تزای��د الس��كان األبع��اد الدیموغرافی�� ك��ل م��نومركب��ة ومتع��ددة الجوان��ب تت��داخل فیھ��ا 

واألبع�اد  ،قتصاد ودرج�ة تنافس�یتھوأداء اال ،ستثمار والنموقتصادیة بمفردات االالنشطین، واألبعاد اال

حتیاجات كل م�ن االتعلیم بكافة أشكالھ ومة بین مخرجات منظومة ءلیمیة والتدریبیة الخاصة بالمواالتع

 ذات الحاج���ة ال���ىی���ادة األعم���ال وإقام���ة المش���روعات الص���غیرة والمتوس���طة روحق���ل  س���وق العم���ل

 2. المھارات الفنیة والمھارات السلوكیة

على صعید البطالة بین فئة الشباب، تعبتر معدالت البطالة في الوطن العربي بین صفوف ھذه الفئ�ة و

م�ع المع�دل الع�المي والب�الغ  % مقارن�ةً 28.6بح�والي  2015األعلى عالمیاً، حیث قدرت خالل الع�ام 

% فق�ط، م�ا یؤش�ر عل�ى س�وء الحال�ة االجتماعی�ة وین�ذر بعواق�ب أكث�ر خط�راً اذا م�ا تم�ت 13.1نحو 

 3معالجة ھذه الظاھرة الخطیرة. 

 التقریر العربي الخامس حول التشغیل والبطالة في الدول العربیة، منظمة العمل العربیة  2
 . دولیةوالدول العربیة، منظمة العمل ال ئة الشباب في آسیا والمحیط الهادعمال 3

                                                           



 % في المعّدل العربي العاّم. 54.2ومن جانب آخر تمّثل بطالة الّشباب في ھیكلة البطالة الجملیة 

وم��ا یعم��ق تس��ارعھا وت��داعیاتھا ھ��و التھم��یش  ةمرتفع�� ةبق��اء ھ��ذه النس��بیزی��د م��ن احتم��االت وان م��ا 

 ام��ام الش��باب ة، ال��ى جان��ب تراج��ع الف��رص المتاح��ة ل��دور الم��رأة ف��ي الحی��اة االقتص��ادیالمجتمع��ي 

، باعتب�ار ان معادل�ة الت�وازن االقتص�ادي تعك�س بإستمرار حالة عدم االستقرار السیاس�ي ف�ي المنطق�ة

، وب�ین اس�تمرار وتی�رة  داءوتراج�ع وتی�رة ھ�ذا األ ةاداء االقتص�ادیات الوطنی� الل ب�ینحالة من االخت

التسارع في دخول الشباب سوق العمل، األمر الذي یعمل ل�یس فق�ط عل�ى تعمی�ق ظ�اھرة البطال�ة ب�ین 

الشباب، بل یتعداه الى استحداث عدد من المشاكل أبرزھا التفاوت والخلل القائم بین مع�دالت األج�ور 

ناھیك عن المش�اكل االجتماعی�ة المص�احبة لھ�ذه الظ�اھرة م�ن خ�الل زی�ادة ى العام لألسعار، والمستو

، الت��ي تمث��ل ف��ي مجملھ��ا مك��امن خط��ر النتش��ار ظ��اھرة انتش��ار الج��رائم والس��رقات، وغیرھ��ا العدی��د

ن العم��ل عل��ى معالجتھ��ا أاال  ةاألس��باب الت��ي ادت ال��ى ھ��ذه الظ��اھروبعی��داً ع��ن  . التعط��ل ع��ن العم��ل

ع��ن ھ��ذه  ةن العواق��ب الناجم��إحی��ث  ةلمعالج��ة ھ��ذه الظ��اھر ةل��ب تق��دیم حل��ول وب��دائل غی��ر تقلیدی��یتط

 أخطر من الظاھرة نفسھا. ةالظاھر

 ةالش��باب بش��كل خ��اص ف��ي ال��دول العربی��، وب��ین  بش��كل ع��ام ةویظھ��ر الش��كل الت��الي واق��ع البطال��

، م���ا ی���دعونا ال���ى ة ھ���ر م���دى ترك���ز البطال���ة ف���ي ھ���ذه الفئ���ین الماض���یین حی���ث یظخ���الل الع���ام

 ضرورة العمل لمعالجة ھذه المشكلة الخطیرة على البیئة االجتماعیة.
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 %معدل البطالة بین الشباب  %معدل البطالة 

 20154: معدل البطالة بشكل عام وبین الشباب بشكل خاص في الدول العربیة للعام  )2شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أھم أسباب تفاقم البطالة في الوطن العربي 

نتقالّیة التي تمّر بھا المنطقة العربّیة والتي فاقمت من ظاھرة البطالة فان لھذه بصرف النظر عن الظروف اال

 : 5قلیمیة، والتي تتلخص فیما یليغیر المرتبطة بالظروف اإلالظاھرة أسبابھا 

 انیة: كّ ساألبعاد ال .1

سریع بحكم تواصل العوامل  بشكلملیون نسمة وھذا الّرقم یتزاید  400 ـیقّدر سكان الوطن العربي ب

 طف�ل 3.6توّسط الخصوبة ال�ذي یبل�غ الدیمغرافیة الّضاغطة على سوق العمل والمتمّثلة في ارتفاع م

% سنویا ونمو حجم 2.3 ـللمرأة في سّن اإلنجاب وھو ما ُیغذي باستمرار النمّو الّسكاني الذي یقّدر ب

 % سنویا.2.5الّسكان في سّن الّنشاط المقّدر ب 

 مواقع احصاءات رسمیة للدول المختارة.  4
 . التقریر العربي الخامس حول التشغیل والبطالة في الدول العربیة، منظمة العمل العربیة 5

                                                           



عل�ى س�وق  عوام�ل ض�اغطة والت�ي تش�كل أیض�اً تنامي مشاركة المرأة في س�وق العم�ل "ً عن فضال

رتفع من معّدل عام یقّدر یل مشاركة المرأة في سوق العمل سمعدّ  التقدیراتحسب بووفرص العمل، 

 .2020% في 35إلى حوالي  2007% في 27ب 

 : األبعاد الّنوعیة .2

الّتربیة والّتعلیم والّتدریب وتن�امي ع�دد المقبل�ین عل�ى س�وق  لقطاعالمستمّر و الحاصل التوّسعیشكل 

ضغطاً كبیراً على سوق العمل  وخاصة من خریجي الجامعات والمؤھالت العمل من كل المستویات

فرصة وكان لھ دور بارز في ظھور وتفاقم البطالة الھیكیلة في الدول العربیة، على الرغم من كونھ 

 . رتقاء الّنوعي بالّتنمیة بكل مفاھیمھالتسریع معّدالت النمّو واال

 :لقصور في تخطیط الموارد البشرّیةاألبعاد الّتعلیمّیة ومظاھر ا .3

م�ة ب�ین ءضعف الموا والتي تتلخص فيأھّم اإلشكالّیات الھیكلّیة لسوق العمل العربّیة  یمثل ھذا البعد

أي بین مخرجات المؤسس�ات التعلیمی�ة والتدریبی�ة وحاج�ات س�وق العم�ل م�ن كاف�ة  العرض والطلب

 .التخصصات

 :قتصادي)(عدم كفایة النمّو اال قتصادّیةاألبعاد اال .4

دات الجامعی�ة، وم�ع تقل�ص المشّغل الّتقلیدي للید العاملة وخاّصة من حاملي الش�ھا العامیمثل القطاع 

حداث ما إ، وعدم تمكن القطاع الخاص من في األعوام األخیرةفرص العمل التي یوفرھا ھذا القطاع 

ل قل�ة االس�تثمارات الجدی�دة نس�بة بفع� تغطي على ضعف الحكومة ب�التوظیف، عملیكفي من فرص 

 . جماليلى الناتج المحلي اإلإ

 

 تغیرات أسواق العمل : 

ویتمثل ذلك في  ، لسوق العملتبرز عدید المؤشرات في مختلف التجارب في العالم بوادر التحول الھیكلي 

تنامي التشغیل الذاتي وإقامة المشروعات الصغرى والصغیرة والمتوسطة وبالتالي االنتقال التدریجي من 

ھ التقلیدیة وفي الشركات الكبرى إلى العمل المستقل وإنشاء الشركات صغیرة تالعمل المؤجر في صیغ

 .ومتوّسطة الحجم

   الخصوص :عود إلى عدة عوامل، منھا على وجھ وتفسیر ھذه التطورات الجدیدة ی
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اإلدراك التام بأّن أغلب نشاطات العمل (الشغل) انتقلت العتبارات شّتى من المؤّسسات الكبرى إلى  •

وإذا بات اآلن واضحا أّن قطاع العمل المستقل ال یتطّور  ، المؤّسسات الصغرى والصغیرة والمتوسطة

إالّ في اقتصاد حركي ومزدھر فإّن تطّوره یبقى مرھونا بارتفاع  -خالًفا لبعض النظریات القدیمة  -

 . علیھ البلدان المتقّدمة والصاعدةوھو ما عملت  ، قیمتھ المضافة

تقلص فرص العمل المستقر في المؤّسسات الكبرى العمومیة والخاّصة، التي أصبحت عاجزة عن  •

وتشیر  ، وانتشار أشكال التشغیل غیر النمطیةإحداث مواطن الشغل بوفرة كما كان الحال في الماضي، 

% فقط من العمالة العالمیة الحالیة ستكون كافیة لحاجیات  20بعض األعمال االستشرافیة إلى أّن 

 .تصاد الدولي في السنوات القادمة االق

ي فف ، تزاید حركیة العمال بعالقة مع مرونة أسواق العمل بحیث تقلصت مدة البقاء في مواطن الشغل •

ن االتحاد سنوات ونصف في المعدل العام وفي بلدا 6الوالیات المتحدة مثال تقلصت ھذه المدة إلى 

 . سنوات 10األوروبي إلى 

للضغط على كلفة اإلنتاج.  (outsourcing) اعتماد المؤسسات الكبرى على المناولة أو تأجیر الخدمة •

المناولة مع المستقلین ومع المؤّسسات  ج أوویتجلّى ذلك من خالل االّتجاه القوي إلى ظاھرة التخری

وتفید بعض الدراسات أّن نسبة المناولة في المؤسسات األوروبیة تتراوح بین  ، الصغرى والمتوّسطة

 . % في بریطانیا، وھي نسب مرتفعة 56% في فرنسا و32

سھلت التنظیم  تصال والمعلومات التيالعمل عن بعد باستعمال تقنیات االبروز أنماط تشغیل جدیدة ك •

الشبكي بین المؤسسات، كما سّھلت ھذه التقنیات عن طریق الوسائط المتعددة والبرمجیات اإلعالمیة 

 عملیات التدّرب الذاتي وصقل مھارات الریادة لمن یرغب في إنشاء أو تطویر مشروع ذاتي.

ید اآللیات المجّددة مثل عدتوفّر الّسیولة المالیة لتمویل الشركات الصغرى والصغیرة والمتوّسطة عبر  •

 . ضمان القروض وضمان مخاطر التصدیررأس المال المخاطر.. وآلیات 

تزاید دور المنظمات المھنیة في تأطیر المؤسسات الصغرى والمتوّسطة حتى تكون السند الواقي  •

ة عقلیة مما یؤدي حتما إلى مقاوم، للّریادي ویخلق فیھ روح المبادرة واالستقاللیة كمسؤول عن مؤسسة 

 اوھذا التوجھ یؤّكده المسار التاریخي لھذ ، التواكل واالعتماد على الدولة وینمي فیھ عقلیة الریادة

القطاع الذي نما وتطور كلما وجد عوامل االزدھار داخل منظومتھ الذاتیة والطاقات الكامنة فیھ من 

ال في الّدول المتقّدمة كما ھو الح واإلسناد المنظومة االقتصادیة المحیطة بھ ناحیة، وعوامل الدفع في

 . والنامیة
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مادي وذلك قتصاد الالصغرى والمتوّسطة ذات العالقة باالّتجاه نحو تنمیة جیل جدید من المؤسسات الاال •

فھذه التقنیات أصبحت تمكن من إحداث أشكال جدیدة من  ، تصال والمعلوماتبتوظیف تكنولوجیات اال

  (entreprenautes) "فتراضیة أو ما یمكن تسمیتھ بـ "المبادرونتالالمؤسسات التي ُتعرف بالمؤسسات ا

 .نترنات أي المبادرون  عبر اإل

یمة فسحت المجال واسعا إلنشاء المؤسسات المجددة وذات القأوبصفة عامة فإن التقنیات الحدیثة  •

بتكاري في إحداث المؤسسات وھذا المنحى اال ، المضافة العالیة متى توفرت الكفاءات الضروریة لذلك

 ).economical net( أصبح یمثل جوھر االقتصاد الجدید الذي یمكن تسمیتھ "باقتصاد النت

 : ن ثالثة محاورونتیجة لذلك تطّورت منظومة العمل مواكبة لتطّور منظومة اإلنتاج التي أصبحت متكّونة م

التركیز على اإلنتاج المحوري للمؤّسسة باستعمال النواة الصلبة للعّمال عن طریق  : المحور األّول •

 .العقد غیر محدود المّدة

ستعانة بالعمل محدود المّدة والعمل الجزئي والعمل لنصف الوقت والعمل وفق اال :ى المحور الثان •

 .بالمنزل والمتدّربینصیغة "األسبوع المضغوط" والعمل 

ستعانة بالعّمال المستقلّین والمبادرین (وھم أصحاب مؤّسسات صغرى وصغیرة اال : المحور الثالث •

ومتوّسطة) للقیام باألنشطة الُمسَتْبعدة أي األنشطة التي ال تدخل عادة في النشاط المحوري للمنشأة 

 .الكبرى

عة مفھوم العمل كما تبلور تدریجیا منذ بدایات الثورة وھذه الھیكلة الجدیدة لسوق العمل أّدت إلى مراج

ام الصناعیة والمتمثل في مصطلحات عرض وطلب العمل وإلى حصول قناعة باستحالة تحقیق االستخد

 . الكامل بالمعنى المتعارف علیھ

فطلب العمل من قبل المؤسسة لم یعد یقتصر على عرض العمل المؤجر بل أصبح یشمل أیضا فرص 

 ة والشراكة مع المؤسسات الصغیرة والمتوّسطة في إطار االتجاھات الجدیدة نحو تخریج األنشطةالمبادر

(externalisation)  وخاّصة غیر المحوریة. 

أما عرض العمل المتأتي من األفراد فلم یعد یقتصر ھو أیضا على عرض قّوة العمل بل أصبح یشمل 

المتوسطة والحاجة إلى الّتمویل والّدعم اللّوجستي الرغبة في إحداث المشروعات الصغرى والصغیرة و

 .والوصول إلى األسواق
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واعتبارا لھذه التطّورات العمیقة لطبیعة سوق العمل، باتت المؤّسسات الصغرى والصغیرة والمتوّسطة 

تكتسي أبعادا اجتماعیة واقتصادیة واستراتیجیة على أعلى درجة من األھمیة لما تمتاز بھ من طاقة على 

وھو ما سنتناولھ من  ، ولید فرص العمل وقدرة على المرونة والتأقلم الّسریع مع المتغّیرات االقتصادیةت

ولكن قبل ذلك نتناول بعض العناصر  ، العربیة والدولیةخالل استعراض بعض النماذج من التجارب 

 النظریة لفھم ظاھرة الّریادة.

 

 : األعمال ریادة  .2
 بدایة نظریات الریادة : 

ألّول م���ـّرة (عل���ـى م���ـا یب���ـدو) عل���ـى  لسـ���ـان   (entrepreneurship )ظھ���ـر مص���طلح ال���ـریادة 

وق��د ع��ّرف الری��ادي  ، ف��ي الق��رن الس��ابع عش��ر (Richard Cantillon)االقتصـ��ـادي  اإلیرلن��ـدي 

 :  ویضرب مثاال لذلك ، بالمغامر

یحـّولھ قصد بیعـھ بسعـر غیـر ثّم  (certain)الریادي یشتري المواد الخام بسعـر محـّدد سلفا  •

.یعنـي أن الـریادي یغتنـم فـرصة قصد تحقیــق ربـح بالـرغم مــن (incertain)معـروف سلفا 

 ( willing to take the risk for the profit)المخـاطـر غیـر المعروفة. 

 .(شراء المواد الضروریة لإلنتاج) القدرة االقتصادیة  •

 .(risk)المخاطرة  •

): إلـى جـانب المخاطرة عوامل سیكولوجیة أخرى 18(القرن  Jean-Baptisteین بابتست یضیف ج

 : خصیةتتعلق بالمیزات الش

 .القدرة على التوّقع  •

 .القدرة على التنظیم  •

 .القدرة على القیادة  •

 . القدرة على المراقبة والتعدیل •
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 ّكز على المیزات الشخصیة للریادىالنظریة التي تر : 

ائد لھذه قبلھ) الر SAYو Cantillonات القرن العشرین (وإلى حّد ما یفي ثالثین (Schumpeter)مبوتیرشیعتبر 

في  (entrepreneur cabability for  innovation)المدرسة استنادا إلى ربطھ للریـادي بالقـدرة على التجدید 

النظام االقتصادي. مؤّكدا على أّن ظھور المؤسسات الجـدیدة والمجّددة في مجـال معّیـن یـؤّدي غـالبا إلـى 

 ، زوال المـؤسسات القائمة في ھذا المجال التي لم تشأ أو لم تقدر على تطـویر منتجـاتھا وتجدید تقنیـاتھا

 إلبراز أھمیة التجدید في دینامیكیة الریادة. (creative destruction) “التحطیـــم الخـــالّق” وھذا ھو معنى

لتي تبلور خصائص (میزات) ) وغیره اDanjou I.-2002فـي إطار ھذه النظـریة أیضا تـأتي أبحـاث (

 :ى الریاد

 .ات الحاجة إلى تحقیق الذ •

 .الحاجة إلى االستقاللیة  •

 .المخاطرة  •

 .الثقة بالنفس  •

 القدرة على اإلبداع. •

 ھذه الخصائص إیجابیة. وكلّ 

 أّن للریادي خصائص سلبیة أیضا: ( Koiranem et Hyrsky –1996)ھناك من یرى مثل 

 . الدوافع نحو القّوة والھیمنة •

 .ھازیة (المرتبطة باغتنام الفرص) االنت •

 . (speculation)المضاربات  •

 .االستغالل بدون رحمة  •

 األنانّیة. •
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ا ھـذه المـدارس تـؤّكــد االختالف حول تقییم خصائص الریادي منھا كما رأینإّن اإلطـاللـة الســریعة علـى 

 وھو ما یدّل على أّن الریادة واقع معّقد وتجلیاتھا مختلفة.،  ما ھو إیجابي ومنھا ما ھو سلبي

رد وما یمكن استنتاجھ من ھذه المجموعة األولى من النظریات أّنھا ال ترى الریادة إالّ من خالل میزات الف

 السیكولوجیة والتى تؤّدي إلى مآزق في نظریات أخرى.

 

 ) البیئة – المحیط النظریة التي ترّكز على الوسط ( : 

 روبولوجیة.ثواألن فــي البحـوث االقتصادیة واالجتماعیة اً یمّثل مفھــوم الــوسط مـركز اھتمـام أسـاسـی

- C.H. Gide)وجـدلیة التـأثیر والتــــأّثر بینھما  وتبحث ھذه المــدرسة فـي العـالقة بین الـریادة والـوسط

1992,   T. Well -1997, Gollina-1999,  Brasseur et Picq-1999) . 

من ووتنطلق ھذه المدرسة من معاینة اختالف نسبة النشـاط الریادي من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر 

 .وسط إلى آخر 

یعـود إلى فـرص األعمال المتاحة، وإلى األسواق الجدیدة وإلى  ویـرى بعض الكّتاب أّن ھذا االختالف

 بین العمل المؤّجر والعمل الحّر.المفاضلة 

ّدمون أمثلة عدیدة عن ویق،  إال أّن البعض اآلخر یرى أّن دینامیكیة الّریادة ال تفّسر إالّ بالدینامیكیة المحلیة

 : ذلك

فــي إیطـالیا (بین شمــال ریادي غنـّي وجنـوب غیر ریادي  (industrial districts)األقــالیم الصنــاعیة  •

 فقیـر) والتي تتمّیـز على المستـوى المحلّي من خالل:

 . على مستوى اإلقلیم أو ما یسمى برأس المال الرمزيشبكة العالقات الشخصیة  -

 .قیم اجتماعیة وثقافیة مشتركة  منظومة -

 .دیة واللّوجستیكیة موارد االقتصااقتسام الموارد: ال -

 . عالقات التعاون والمنافسة -

 التمركز الجغرافي الذي ُیوّطد ھذه العالقات ذات األبعاد المختلفة. -
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 Internal)كـــــــــانت دافعــــا قــــــویا إلى تنمیــــة داخلیـــــــة  ھــــــذه القــــوى الــــالمادیة

Development)الیم الصناعیة في إیطالیا.. في المناطق المحتضنة لألق 

 األقطاب التكنولوجیة: •

نــــالحظ تـــأثیر الــــوسط على النشــــاط الـــــریادي كذلك في األقطـــاب التكنــــولوجیة في الوالیات 

 local )وأنظمة اإلنتاج المحلي  (competitive poles)، واألقطاب التنافسیة (…Silicon Valley)المتحدة 

productive system) كما نالحظھ أیضا في دول نامیة مثل القطب  ، في فرنسا وعّدة دّول أوروبیة

 .(Bangalore)التكنولوجي فى بنقالوربالھند 

 ومن أھّم ما ُیستنتج من "نظریة الوسط" :

ى أھمیة الوسط (إقلیم على الطریقة اإلیطالیة، أقطاب على طریقة السلكون، أو السوق التقلیدیة عل •

: حیث نجــد فـي نفـس  (effect of proximités)الطریقة العربیة) لدفع الــریادة بحكــم أثــر الجـوار 

ملـة المناولة، الترویج : المواد الخام، الید العا (chaîn value)المكـان السلسلـة الكـاملـة للقیمـة 

 . والتسویق

 

  لّریادةلالنظریة التي ترّكز على التشجیع المؤّسسي : 

تعتبر الریادة فى ھذه النظریة محّركا للنمّو وبالتالي رافعة للتنمیة والتشغیل وخفض الفقر والحّد من البطالة 

 مؤّكدة على أھمیة دور الدولة في العدید من المجاالت ومنھا :

 .یة وآلیات التمویل المناسبة وضع السیاسات الداعمة والحوافز التشجیع •

 .وصقل مھارات الریادة  ادرةح المبتوفیر التدریب في رو •

 : التمییز بین •

ستحداث مشروع جدید (الّریادة الخارجیة) او یمكن أن یكون الشخص مبادرا ا : ثقافة المبادرة -

 .في إطار عمل مؤّجر أو عمل وظیفي أو في الحیاة العاّمة (الّریادة الداخلیة) 
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ومن أھّم ما ُیستنتج من النظریة المؤّسسیة أّن الّریادة أوسـع مـن بعث مشـروع وھـو مـا یتجلى مـن 

مبكرا في التعلیـم ما التطّورات الحدیثة لمفھوم الریادة في الغرب ذلك أّن الّریادة أصبحت ثقافة مجتمعیة تبدأ 

ضا اإلبداع في مختلف المجاالت لبناء مجتمع كما أّنھا ال تعني فقط إحـداث مشـروع ولكن أی ى ،قبل المدرس

 . لــوم وفي الثقافة وفي الریاضةمجـّدد وخـالق في االقتصـاد وفي الع

 التعریفات الحدیثة للریادة : 

األعمال بأنھا عملیة تحدید والبدء في مشروع ما، وتوفیر المصادر وتنظیم الموارد  ةبشكل عام، تعرف ریاد

 من المخاطر والعوائد المرتبطة بالمشروع في الحسبان.  وأخذ كلالالزمة، 

عل�ى أنھ�ا الن�واة  اً كبی�ر اً جماع�إوض�حت مفھ�وم الری�ادة، ولك�ن ھنال�ك وھنالك كم ھائ�ل م�ن التع�اریف الت�ي أ

الرئیسیة القامة المشاریع ونجاحھا، حتى أصبح باالمك�ان وص�فھا ب�النواة األساس�یة للمش�اریع الص�غیرة ذات 

 : الخاصة بریادة االعمال 6حة، وفیما یلي مجموعة من التعاریفالقیادة الناج

وتلبی�ة الحاج�ات  صة تق�وم عل�ى االھتم�ام وت�وفیر الف�ر: مجموع�ة أنش�ط )Burch،1986( تعریف ب�ورش -

 . والرغبات من خالل اإلبداع وإنشاء المنشآت

: عملیة خلق منظم�ة اقتص�ادیة مبدع�ة م�ن أج�ل تحقی�ق ال�ربح أو النم�و  )Dolling،1995( تعریف دولینك -

 . الیقینتحت ظروف المخاطرة وعدم 

: عملیة االنتفاع بتشكیلة واسعة من المھارات من أجل تحقیق قیمة مضافة  )Barrow،1998( تعریف بارو -

ف�ي ال�دخل أو اس�تقاللیة  لمجال محدد من مجاالت النش�اط البش�ري وتك�ون المحص�لة لھ�ذا الجھ�د إم�ا زی�ادة

 أعلى باإلضافة إلى اإلحساس بالفخر نتیجة الجھد اإلبداعي المبذول .

: التخطیط المحدد لمواجھة مخاطر محسوبة بناء على معرفة السوق  )Carbonar،1998( تعریف كاربونار -

 . والموارد المتاحة وذلك لتحقیق النجاح المأمول

بتحقی�ق الس�بق ف�ي قط�اع  ىث أو البدء في نش�اط مع�ین كم�ا یعن�االستحدا: عملیة  2006 تعریف الحسیني -

شیئا" جدیدا" بشكل  معین، وعملیة إدارة النشاط أو العمل الجدید في میدان محدد، والریادي ھو الذي یبتكر

 ى .علمي وشمول

 : عملیة إنشاء عمل جدید یتسم باإلبداع ویتصف بالمخاطرة.  2009 تعریف الشمیمري -

 المجلس العلمي –المنشآت الصغیرة: التأسیس واإلدارة، للدكتور وفاء ناصر المبیریك، جامعة الملك سعود   6
                                                           



 الریادة خصائص : 

الریادة ومفھومھا أن لھا جملة من الخصائص والمزایا العدیدة والتي  موضوعأظھرت األدبیات التي تناولت 

تجعل منھا منھاجاً ومساراً مختلفاً ع�ن النش�اطات االقتص�ادیة التقلیدی�ة، ولع�ل م�ن أب�رز تل�ك الخص�ائص م�ا 

 یلي: 

تمكن أصحابھا من الوص�ول ال�ى أھ�دافھم وانت�اج الس�لع والخ�دمات  اسلوبأومھارة و اة مسارتعتبر الریاد •

ی�رادات وتس�تغل دی�ة أو جماعی�ة تعم�ل عل�ى تعظ�یم اإلة ومبتكرة تك�ون منبثق�ة م�ن افك�ار فریددبطرق ج

الفرص أحسن استغالل، وبالتالي التقلیل من الكل�ف وبم�ا یع�زز تنافس�یة المنتج�ات المنبثق�ة ع�ن االعم�ال 

 فرصھا في األسواق المختلفة. الریادیة ویعزز من

ة على االستغالل االمثل لم�وارد االنت�اج م�ن م�واد خ�ام ورأس م�ال بش�ري ت�ؤدي ال�ى انت�اج تعمل الریاد •

 خدمات وسلع جدیدة وبكلف أقل وكفاءة أعلى ناجمة عن توظیف أمثل للموارد المختلفة. 

، الری�ادىالمنتج  المناسبة فىمجموعة من المھارات االداریة والفنیة واالبداعیة  توافر ة الىترتكز الریاد •

 تعكس روح التحدي واالصرار. داریة مختلفة وفیرة إسالیب على أالریادة حیث تعتمد 

 
 

 أنواع الریادة : 

ث��م ال��ى عم��ل عملی��ة قابل��ة للتطبی��ق عل��ى أرض الواق��ع ة وبوص��فھا عملی��ة تحوی��ل الحل��م ال��ى فك��رة إن الری��اد

ھذه الفكرة ال�ى المح�یط  ملموسة وتنمیةتضمنھ خطة تنفیذیة ثم الى تشغیل والى نتائج توصوالً الى مشروع 

 وتعمل على التأثیر علیھ. 

لع�ل أھ�م ان�واع  ، وھذا یعني بالضرورة ان آفاق الریادي مفتوحة في كل االتجاھ�ات وف�ي ك�ل التخصص�ات

 ة ما یلي:الریاد

وھي التي یكون فیھا المشروع الریادي دعامة تقوم علیھا المؤسسات وان تكون  : الریادة العامودیة •

عل��ى التط��ویر ف��ي ین عم��ال الص��غیرة لیك��ون االب��داع ومح��ور النش��اط ق��ائمقائم��ة عل��ى محرك��ات اال

 . موضوع معین

 ن یتم انشاء المؤسسات الریادیة في تخصص معین ثم التوس�ع ف�ي ھ�ذا القط�اعأى أ:  الریادة االفقیة •

 عن طریق سلسلة من المشاریع الداعمة لھذا القطاع.
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نش��اء مش��اریع ریادی��ة تتوس��ع افقی��اً وتك��ون ل��دیھا اعم��ال وابتك��ارات إی��تم  أى أن:  الری��ادة المختلط��ة •

 مودي.اوابداعات افقیة تعزز التوجھ الع
 

 مؤشرات الریادة : 

داء الری�ادة مم�ا یجع�ل لھ�ا أالتي تعك�س واق�ع و ترتبط الریادة بالعدید من المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة

التي تقیس نوعیة وج�ودة ری�ادة األعم�ال ف�ي بل�د م�ا  المؤشرات، ومن أبرز على بیئة األعمال اواضح اتأثیر

 وبشكل سنوي.  العالمي عن معھد ریادة األعمال والتنمیة الذى یصدر "مؤشر ریادة األعمال العالمي"تقریر 

لھا عالقة  امؤشر 14س نوعیة ریادة األعمال في االقتصاد وحجمھا من خالل دراسة حیث یعنى التقریر بقیا

دولة حول العالم حیث یرتبط نج�اح الدول�ة  132بریادة األعمال، ویتعقب المؤشر مستوى ریادة األعمال في 

أمنھ��ا  ف��ي ھ��ذا الجان��ب ارتباط��اً مباش��راً بنم��و اقتص��ادھا ورفاھی��ة مواطنیھ��ا وھ��و م��ا ی��نعكس إیجابی��اً عل��ى

 .واستقرارھا

یركز المعھد في عملیة القیاس على أن جودة الشركات في كل دولة أھم من عددھا، وتحتاج ھذه الجودة إل�ى 

عملیة إعداد طویلة تسبق تأسیس الشركة وتشترك بھا عدة جھات مثل الحكومات ومؤسسات التعل�یم الث�انوي 

 .بتحویل أفكارھم إلى شركات ناجحة ومؤثرة والجامعي، وذلك من أجل استحداث بیئة تسمح لمواطنیھا

ال�رؤى الحكومی�ة ف�ي مواجھ�ة ال�رؤى الفردی�ة لرج�ال األعم�ال، فھ�و یجم�ع  كما یعم�ل التقری�ر عل�ى مقارن�ة

معلومات وافیة عن رؤیة مواطني كل دولة حول ریادة األعمال وطموحاتھم وقدراتھم الواقعیة، ثم یقیس كل 

، »التعل�یم« ك�ل م�ن نظ�م ،ذلك في سیاق البنیة األساس�یة االجتماعی�ة واالقتص�ادیة المت�وافرة ف�ي الدول�ة مث�ل

وال�نظم المالی�ة والمؤسس�یة، وب�ذلك فھ�و یرص�د حج�م  ،»البنی�ة التحتی�ة«و ،»البحث العلم�ي«، و»السوق«و

وتس�لیط  Start Ups ، كما یقیم مدى فعالیة البیئة الحاضنة للشركات الناشئةدینامیكیة نشاط األعمال في الدولة

 الضوء على معوقات المیزات التنافسیة للشركات الناشئة. 

مؤش�راً فرعی�اً، وتنقس�م المح�اور  14، تض�م تحتھ�ا  ؤشر بشكل أساسي من ثالثة مح�اور رئیس�یةویتكون الم

 لى ما یلي: إ ةالثالث

  Entrepreneurial Attitudes Sub-Index  سلوكیة ریادة األعمال .1

 Entrepreneurial Abilities Sub-Index  قدرات ریادة األعمال .2

  Entrepreneurial Aspirations Sub-Index تطلعات ریادة األعمال .3
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 :معیقا تواجھ الریادیین 14وتقیس ھذه المحاور 

   المحور االول: سلوكیة ریادة األعمالEntrepreneurial Attitudes Sub-Index   
) ویقیس ھذا المؤشر نس�بة الس�كان الق�ادرین عل�ى تحدی�د (Opportunity Perceptionاالدارك فرصة  -1

 .فرصة جیدة لبدء مشاریعھم ضمن مناطق سكنھم 

ن انھ��م ودا المؤش��ر نس��بة الس��كان ال��ذین یعتق��یق��یس ھ��ذ  ):Startup Skillsمھ��ارات ب��دء االعم��ال ( -2

 یمتلكون المھارات الخاصة لبدء االعمال. 

ن ان الخ�وف م�ن المؤشر نسبة الس�كان ال�ذین یعتق�دو ): یقیس ھذاRisk Acceptanceتقبل المخاطر ( -3

 . الفشل لن یعیقھم

) یقیس ھذا المؤشر حم�الت التش�بیك ومعرف�ة االف�راد م�ع ق�درتھم الس�تخدام Networkingالتشبیك: ( -4

 االنترنت الھداف االعمال.

ل��ى ثیر الع��ادات والتقالی��د عأ) ویق��یس ھ��ذا المؤش��ر م��دى ت��Culture Supportال��دعم االجتم��اعي: ( -5

 الثبات واختیار العمل.  ةالریادیین ونظرة المجتمع حول الریادیین من جھ

  المحور الثاني قدرات ریادة األعمال Entrepreneurial Abilities Sub-Index 

الف�راد ال�ذین یرغب�ون بب�دء ایق�یس ھ�ذا المؤش�ر  )Opportunity Startupفرص�ة الب�دء بالمش�روع: ( -6

 . تنظیمیةھم عقبات ھمشاریعھم لكن تواج

) یق���یس ھ���ذا المؤش����ر مس���توى متغی����رات Technology Absorptionاالس���تیعاب التكنول���وجي (  -7

 التكنولوجیا من خالل شركات االعمال في قطاع التكنولوجیا. 

نش�اء س الم�ال البش�ري الھ�ام إلأ) یقیس ھ�ذا المؤش�ر ج�ودة رHuman Capitalراس المال البشري ( -8

 مشاریع جدیدة ومن ذلك وجود عمالة مؤھلة ومتعلمة وذات صحة جیدة. 

و تف�رد الس�وق مقارن�ة أشر المنافسة بین منتج�ات االعم�ال یقیس ھذا المؤ :)Competitionالمنافسة ( -9

 عمال.و مجموعات األأعمال سوق ضمن األمع قوى ال

  المحور الثالث قدرات ریادة األعمال Entrepreneurial Abilities Sub-Index  
الدول�ة عل�ى ایج�اد  الریادة فى ) یقیس ھذا المؤشر قدرةProduct Innovationابتكار المنتوجات (  -10

 منتجات جدیدة وتبنیھا. 

یج�اد تكنولوجی�ا جدی�دة إو أ: یقیس ھذا المؤش�ر تطبی�ق ) Process Innovationعملیات االبتكار: ( -11

 لالعمال للنمو والتحسن. 
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): یق��یس ھ��ذا المؤش��ر نس��بة النم��و الس��ریع لالعم��ال الت��ي تن��وي High Growthالنم��و الس��ریع (  -12

 .% خالل الخمس سنوات القادمة 50اشخاص على االقل ویرغبون بالنمو بسنبة  10توظیف 

 یتعلق ھذا المؤشر بقدرات التصدیر والنمو.  :) Internationalizationالعمولة (  -13

اطر التموی��ل وخاص��ة التموی��ل م��ن تواج��د مخ�� ): یق��یس Risk Capitalس م��ال المخ��اطرة (أر  -14

  ین. صول بدال من الدً األ

ى أداء أفض�ل الفرعی�ة الثالث�ة، اذ تعك�س النتیج�ة األعل� المح�اورتأتي نتیجة أي دولة وف�ق مع�دل نقاطھ�ا ف�ي 

 حیال ریادة األعمال. 

الیا عل��ى المرات��ب ، ال��ى حف��اظ ك��ل م��ن الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة وكن��دا وأس��تر2016ولف��ت تقری��ر الع��ام 

باحتاللھ�ا المرتب�ة حلت اإلمارات في صدارة الدول العربیة ف، أما على الصعید العربي  الثالث األولى عالمیاً 

ویوضح الجدول الت�الي ترتی�ب ال�دول العربی�ة ض�من عالمیاً،  24 بالمرتبة قطر تلتھا،  عالمیاً  ةالتاسعة عشر

 . 2016مؤشر ریادة األعمال 
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 عمالالدول العربیة على مؤشر ریادة األ): تصنیف 1جدول (

 األعمال ریادة مؤشر على العربیة الدول تصنیف

 الترتیب عالمیاً  الدولة الترتیب عربیاً 

 19 االمارات 01

 24 قطر 02

 29 البحرین 03

 36 السعودیة 04

 38 عمان 05

 39 الكویت 06

 50 لبنان 07

 62 تونس 08

 64 األردن 09

 75 الجزائر 10

 78 المغرب 11

 79 لیبیا 12

 89 مصر 13
 

 

كمث��ال لل��دول العربی��ة،  2016كم��ا یوض��ح الش��كل الت��الي أداء األردن ض��من مؤش��ر ری��ادة االعم��ال الع��المي 

 عة عشر. بمقارنة أدائھا مع كل من االداء العالمي واألداء العربي ضمن المؤشرات الفرعیة األروالذي یبین 
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  2016ضمن مؤشر ریادة االعمال العالمي  أداء الدول العربیة ) 3(شكل رقم 

 

  : الدور االقتصادي واالجتماعي للریادة 

تعمل الریادة على حفز عجل�ة النم�و االقتص�ادي المرتك�ز عل�ى ت�وفیر التش�غیل لألفك�ار الریادی�ة واالبداعی�ة، 

ثارھا تنتشر عل�ى كاف�ة المس�تویات االقتص�ادیة آلى األفكار بالتالي ال بد من أن ومن منطلق اعتماد الریادة ع

واالجتماعیة نظ�راً الرتباطھ�ا بعام�ل االنت�اج األمث�ل وھ�و العم�ل، االقتصادیة ،  نظراً لممیزاتھا وخصائصھا

 حیث یبرز دور ھذه المشاریع فیما یلي:

یجاد منتجات جدیدة إن من خالل باعة ومشتریق منتجین ومستھلكین ونشاء أسواق جدیدة عن طریق خلإ .1

تقنی�ات ربم�ا ال تك�ون  وت�وطین عل�ى ط�رح عملتاألسواق وعلى عملیة العرض والطلب فى  تحدث أثراً 

 . متطورة  منتجات وخدمات جدیدةلأسواق  إیجادموجودة أصالً مما یساعد على 

ویعم�ل بش�كل مس�تمر  المتاح�ةارد ب�المو یقن�عن الری�ادي ال إ، حی�ث  دراكتشاف مصادر جدیدة من الموا .2

لض�مان  المالی�ة الكل�فلتحسین نوعیة المنتجات وجودتھ�ا وتقلی�ل للبحث عن ایجاد مصادر ومواد جدیدة 

 ریادة ما یطرحونھ من تقنیات وأفكار. 

س��لع وخ��دمات وأنظم��ة  البتك��ارتعم��ل عل��ى م��زج عناص��ر االنت��اج فالری��ادة ،  تحری��ك الم��وارد المالی��ة .3

 . وأسالیب جدیدة
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 أداء عل�ىم�ؤثرة س�الیب تكنولوجی�ة جدی�دة ذات قیم�ة مض�افة عالی�ة أ ، وذل�ك بادخ�ال التكنولوجی�ا تطور .4

 توطینتنشأ عنھا صناعات ومنتجات جدیدة في تفاصیلھا وخصائصھا وبما یساھم في ءتھ وكفا االقتصاد

 في العدید من القطاعات.  یر المشاریع الریادیةساعد على تطوتتكنولوجیا جدیدة 

ف�رص عم�ل جدی�دة  ھام�ة لتولی�د ف�ى كونھ�ا أداةساس�یة للری�ادة ، وھي المیزة األ ق فرص عمل جدیدةخل .5

 .وھذا یساھم فى انعاش االقتصاد وزیادة معدالت النمو ،  باستثمارات متواضعة وبأفكار ممیزة

 

 عمالالریادة وبیئة األ : 

ویسھم ك�ل منھ�ا بتط�ویر اآلخ�ر ویعم�ل عل�ى  ئاألعمال بعالقة تبادلیة، حیث یھیترتبط ریادة األعمال وبیئة 

نجاحھ وازدھاره، فعلى سبیل المثال وجود بیئة أعمال حاضنة ومحفزة لریادة االعمال یس�ھم بتعمی�ق مفھ�وم 

أكب�ر عل�ى تأس�یس ش�ركات جدی�دة، وبالت�الي اتس�اع رقع�ة النش�اط االقتص�ادي وزی�ادة  اً الریادة ویشجع أعداد

 .للشرائح االجتماعیة المختلفةفرص العمل وتحسین مستوى الدخل 

عل�ى المس�اھمة ف�ي ع�الج الكثی�ر م�ن االخ�تالالت ف�ي االقتص�ادات تھا ق�در ف�ى تبرز أھمیة ری�ادة األعم�الو

المختلفة وخاصة في سوق العمل، م�ا ی�نعكس ایجاب�اً عل�ى تھیئ�ة بیئ�ة عم�ل مناس�بة ومحف�زة ألداء األعم�ال، 

 ویمكن تلخیص اھمیة ریادة األعمال ومساھمتھا الكبیرة لصالح بیئة األعمال في النقاط التالیة: 

من خالل المكاسب المباش�رة الت�ي  ،في تنمیة وتطویر ورفع االقتصاد المحليالمشاریع الجدیدة تساھم  -1

 . والمكاسب غیر المباشرة التي تتحقق في االقتصاد المحلي ،یحققھا صاحب المشروع

توفیر فرص العمل وتأمین مصادر الرزق من المساھمات المباشرة التي تحققھا ریادة األعم�ال حی�ث   -2

 حجم األعباء الملقاة على عاتق األفراد الباحثین عن عمل . من التخفیف تؤدي إلى

 ةوفعلی� ةتوفر النواة الرئیسیة لتشكیل المنشآت الصغیرة والمتوسطة التي تعتبر مص�در منافس�ة محتمل� -3

 . قدرتھا على التحكم في األسعارعملیات االحتكار ومن للمنشآت الكبیرة وتحد من 

ت المتوسطة والكبیرة بالعناصر (الم�واد االولی�ة) الت�ي ت�دخل ف�ي عملی�ات مصدر رئیس لتغذیة المنشآ -4

 ت.آت التشبیك والترابط مع ھذه المنشاإلنتاج عن طریق عالقا

 تنمیة أسالیب اإلنتاج وتطویر تقدیم الخدمات.  -5

ت��دني عملی��ات التنمی��ة المتأنی��ة وتنمی��ة المن��اطق األق��ل حظ��اً ف��ي التنمی��ة والت��ى تع��انى م��ن تس��اعد ف��ي  -6

 .وھذا من شأنھ أن یحد من الھجرة إلى المدن  مستویات الدخل وارتفاع معدالت البطالة

 والریادة. الجدیدةتعد من المجاالت الخصبة لتطویر اإلبداعات واألفكار  -7
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تساعد على تطویر أفراد المجتمع، واالنتقال بھم إلى درجة االعتماد على الذات بدال من االعتماد على  -8

 اآلخرین. 

ث��ار د م�ن مش�كلتي الفق��ر والبطال�ة، واآلف�ي القض��اء عل�ى المش�اكل االجتماعی��ة، م�ن خ�الل الح��تس�اعد  -9

 الناجمة عنھما. 

 عتمادھا على االسواق المحلیة.ا القدرة على استغالل الموارد والمواد المتاحة في البیئة المحلیة نتیجة -10

 الفرص للجمیع. أسلوب متمیز العادة توزیع الدخل بین أفراد المجتمع عن طریق إتاحة -11

 تقلیل نسبة المنتجات أو الخدمات المستوردة، وزیادة الصادرات، والحصول على العملة الصعبة. -12

وكل ھذا م�ن ش�أنھ أن یس�ھم بش�كل مباش�ر ف�ي تحقی�ق التنمی�ة االقتص�ادیة واالجتماعی�ة المس�تدامة، وبالت�الي 

 لیھا. إعمال واالستثمار على جذب األ اً زبما یجعلھا أكثر قدرة وتحفی تمكین بیئة األعمال

 

 واقع ریادة األعمال في الدول العربیة  : 

یعتبر دعم برامج ریادة األعمال والعمل الخاص مكونا رئیس�یاً م�ن مكون�ات سیاس�ة التوظی�ف والتش�غیل ف�ي 

لتوس�یع وزی�ادة ھ�ذه الدولة لما تشكلھ ھذه البرامج من أھمیة نسبیة كبیرة في ھذا الجانب، وثم�ة حاج�ة ملح�ة 

قتصادات البلدان العربیة تتك�ون بش�كل أساس�ي م�ن مؤسس�ات ص�غیرة ومتوس�طة ومتناھی�ة ان إالبرامج،  إذ 

الصغر، ودعم نمو المؤسس�ات الص�غیرة والمتوس�طة م�ن خ�الل تش�جیع المش�اریع الریادی�ة الت�ي ھ�ي أس�اس 

 7 .معدالت التشغیلونواة ھذه المؤسسات، أمر ال غنى عنھ لتوفیر فرص العمل وزیادة 

أطلقت العدید من البل�دان العربی�ة ب�رامج ت�دریب وإق�راض لھ�ذا الغ�رض، إال أن المفارق�ة ھ�ي أن نس�بة  ذولف

ن معظمھ��ا یس��تھدف إی��ث سیاس�ات س��وق العم��ل النش�طة الموجھ��ة لری��ادة األعم��ال م�ا ت��زال متدنی��ة نس�بیاً، ح

 أخیر.الشباب ذوي المھارات المتدنیة، ومعظمھا یقدم كخیار 

م�ة ءتشریعیة، وضعف الح�وافز، وع�دم مالویعود ھذا الوضع الى جملة من اإلشكالیات ومنھا: اإلشكالیات ال

المناھج التعلیمیة وأسالیب التعلیم لفكرة تشجیع العمل الریادي، وضعف برامج التدریب والتوجی�ھ اإلرش�ادي 

 .وربطھ بمفھوم الریادة

برامج التي انتھجتھ�ا بع�ض ال�دول العربی�ة ف�ي س�بیل دع�م ری�ادة ویوضح الجدول التالي، بعض التجارب وال

 األعمال. 

 منظمة العمل العربیة. ، التقریر العربي الخامس حول التشغیل والبطالة في الدول العربیة 7
                                                           



 عمالفي الدول العربیة لدعم ریادة األ ): بعض التجارب والبرامج2جدول (

 دمةقالجھات الم البرنامج الدولة

 الجزائر

 عوالتمویل والتدریب، ودعم المشاریشورة الم -
المشاریع الص�غیرة الت�ي ت�م إنش�اؤھا م�ن قب�ل  رصد -

 الشباب
 برامج دعم المشاریع الصغیرة -
 القروض الصغیرة للفقراء -

 (ANSEJ)الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

 (CNAC)وق الوطني للتأمین ضد البطالة دالصن
الوكال������ة الوطنی������ة إلدارة الق������روض الص������غیرة 

(ANGEM) 

 مصر
لمجتمعی����ة ( نش����اطات الت����دریب ب����رامج التنمی����ة ا -

 ض الصغیرة)ووالقر
 مؤسسة تنمیة المشاریع الصغیرة -

 (SFD)جتماعي للتنمیة الصندوق اال

برامج دع�م المش�اریع الص�غیرة (خ�دمات اإلق�راض  - األردن
 صندوق التنمیة والتشغیل والتدریب)

 برامج دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة المتكاملة - لبنان
 قتصاد والتجارة وزارة اال

 كفاالت: (شركة مالیة لبنانیة)

 برامج للمقاتلین العائدین من الثورة  - لیبیا
 برنامج المشاریع الصغیرة والمتوسطة -

 ینمفوضیة شؤون المحارب
 البرنامج الوطني للشركات الصغیرة والمتوسطة

برن��امج دع��م إنش��اء األعم��ال التجاری��ة  –والتي امق�� - المغرب
 الصغیرة

 الھیئة الوطنیة لدعم العاملین والكفاءات
(ANAPEC) 

ب���رامج المب���ادرة وریادی���ة األعم���ال الت���ي ترعاھ���ا  - فلسطین
 (DONORS)الجھات المانحة 

 جتماعیةق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االالصندو
 NGOsالمنظمات غیر الحكومیة 

 دعم للریادیین أصحاب الشركات الصغیرة - تونس
 التي ترعاھا الجھات المانحة البرامج -

الوكال������ة الوطنی������ة للتش������غیل والعم������ل المس������تقل 
(ANETI) 

 NGOsالمنظمات غیر الحكومیة 

 

ھتمام بالتش�غیل والبطال�ة اال لصالحلیات الملقاة على عاتقھا ووانطالقا من إدراك منظمة العمل العربیة للمسؤ

ة، مث�ل العق�د العرب�ي س�تراتیجیات ذات الص�لاللص�یاغة افي الدول العربیة، وانطالقا من الجھود التي تب�ذلھا 

ستراتیجیة العربیة لتنمیة القوى العامل�ة والتش�غیل، والتص�نیف العرب�ي المعی�اري للمھ�ن، وغی�ر للتشغیل واال

تعزی�ز ثواب�ت  لص�الح، أو تتبناه منظمة العمل العربیة، یمكن لھا أن تلع�ب دوراً ف�اعالً وحیوی�اً  ذلك ما تبنتھ

، أو  مظلة عربیة للتشبیك بین الدول العربی�ة ى، سواء من خالل تبن بواقع ریادة األعمال م والنھوضھتمااال
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، لتط�ویر سیاس�ات التش�غیل المرتبط�ة  العم�ل ول أو عق�د لق�اءات وم�ؤتمرات وورشنقل التجارب ما بین الد

 .بریادة األعمال

 (entrepreneurial rate of activities): ى محّددات األساسیة للنشاط الریادال

ظلّ��ت األدبی��ات االقتص��ادیة ف��ي مج��ال التنمی��ة حت��ى وق��ت قری��ب مبنی��ة عل��ى نظری��ات م��اكرو 

اقتصادیة نمطیة مفادھا أن التنمیة االقتصادیة تتأّتى أساسا من المنشآت الكبرى ومن مفع�ـوالتھا 

وف�ي سی�ـاق ھ�ذه المق�ـاربة الكلی�ة لمفھ�ـوم  ، القیـادیة على مختلف األنشطـة االقتصادیة األخرى

اقتص��ادیة أن یك��ون مفع��وال م��ن مفعوالتھ��ا  / التنمی��ـة ال یع��دو مفھ��وم الری��ادة كمقارب��ة میك��رو

(ripple effect)  . 

وقد تبینت محدودیة ھذه النظریة ذلك أنھ وتحت وقع التحّوالت االقتصادیة وتبعاتھ�ا االجتماعی�ة 

ربات االقتصادیة باّتجاه ص�یاغة مس�ارات تفكی�ر جدی�دة م�ن بینھ�ا وخاصة البطالة تطّورت المقا

 تطویر مفھوم الریادة المبني أساسا على المشروعات صغیرة الحجم.

ت�ربط النم�و االقتص�ادي  1999وتتمّثل آخر التطورات في مدرسة اقتصادیة جدیدة ظھرت سنة 

ف�ي المجتم�ع كك�ل بالمقارن�ة م�ع العام بمتغیر الریادة أي بنس�بة النش�اط الری�ادي ف�ي االقتص�اد و

 عدد القوى العاملة النشیطة.

ویرى ھذا التّیار الفكري أّن الریادة في أي مجتمع محّددة بعدی�د العوام�ل السیاس�یة واالقتص�ادیة 

 واالجتماعیة والثقافیة.

-Global Entrepreneurship Monitor)وق��د اعتم��دت ھ��ذه المدرس��ة إط��ارا منطقی��ا عام��ا یع��رف ب��ـ 

GEM)  لتقییم النشاط الریادي وقیاس مردوده على النمّو االقتصادي باالعتماد على مسح می�داني

 2001بل��دا ع��ام  28و 2000بل��دا ع��ام  21بل��دان ث��م  10، 1999ش��مل ف��ي بدای��ة التجرب��ة ع��ام 

ف��ي جم��ع المعلوم��ات  GEMویتمّث��ل أنم��وذج  .2011بل��دا ع��ام  70... ث��ّم 2002بل��دا ع��ام  37و

 ى :لمحّددة للنشاط الریادي على النحو التاحول المتغّیرات ال
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 ىطار المنطقي العام للنشاط الریاداإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : العالم البلدان فىریادة األعمال فى بعض 

وأوروبا وآسیا  دولة في أمریكا الالتینیة 70الذي شمل  2011للعام  GEMویبرز آخر بحث ألنموذج 

 : النتائج التالیة

ه الدول متوسط الـــــریادیین في المعّدل العام نسبة إلى عدد القوى العاملة النشیطة في ھذ یقّدر -

 18ملیار نشیط بین  2.4ملیون ریادي من مجموع  285( % 12 ) بـ37المشمولة بالبحث (

 . سنة 64و

 . القتصادیة واالجتماعیة والثقافیةتختلف نسبة المبادرة من بلد إلى آخر حسب الخصوصیات ا -

 .یادي مع االحتفاظ بشغلھم األصلي)) یمارسون نشاطھم الراً ملیون 174من الریادیین ( 61% -

 اإلطار الوطني العام :

 االنفتاح•
 دور الحكومة•
 المستوى التكنولوجي•

 البنیة األساسیة•

 السوق المالیة•

 سوق العمل•

 جودة المؤسسات•

 فرص الریادة :

 هل هي موجودة أم ال•
 تمّثالتها•

 الریادي :النشاط 

 إحداث المؤسسات•
 توسعتها•
 عالقتها •

 اندثارها•

 القدرة الریادیة :

 الدوافع•
 األدوات أو الوسائل•

 اإلطار الریادي :

 الموارد المالیة•
 سیاسات وبرامج الحكومة•
 التعلیم والتدریب•

 نقل التكنولوجیا•

 التشریعات والقوانین•

 انفتاح السوق المحلیة•

 والثقافیةالمواصفات االجتماعیة •

المحیط 
االجتماعي 
والثقافي 
 والسیاسي

النمو 
 االقتصادي:

 التشغیل•
الناتج •

 المحلي
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 . الریادي بسبب عدم وجود عمل مناسبیمارسون نشاطھم  % 37 -

 . الریادي والنمّو االقتصادي العاموجود عالقة متینة بین النشاط  -

موی�ل المؤسس�ات ال�ذي بل�غ س�نة وجود عالقة قویة بین النشاط الریادي ورأس مال المخاطرة لت -

أّم�ا التموی�ل غی�ر الرس�مي  ، ملی�ار دوالر 59بالنسبة لمجموع الدول التي شملھا البحث  2010

 ملیار دوالر. 298فقد بلغ 

وبالرغم من عدم وجود معطیات كافیة حول ھذه المتغیرات في المنطقة العربیة یمّكن من إجراء 

انطالقا مّما یتوفر منھا أّن بعض النتائج العامة لھذا البحث تنسحب مقارنات دقیقة إالّ أّنھ یمكن القول 

 : ریادیین في العالم العربي ومنھاعلى الــ

ریادیین یحتفظون بشغلھم من ال % 61عدم ثقة كاملة في نجاح المشروع عند انطالقھ ( -

 .األصلي) 

 . )% 37الدوافع األساسیة لبعث المشاریع یظّل الخروج من البطالة ( -

 .%77التمویل غیر الرسمي للمشروعات الذي یمّثل  -
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 فى بعض البلدان اقتصادیا شطینانسبة النشاط الریادي مقارنة بعدد الن

 2012لعام 

 )%النسبة ( الریادیون السكان النشطون البلـد 

 17.9 105.872.000 591.466.000 الھند 1

 12.3 100.179.000 814.470.000 الصین 2

 13.5 14.369.000 106.442.000 البرازیل 3

 18.9 7.642.000 40.435.000 تایلندا 4

 14.5 4.656.000 32.117.000 كوریا الجنوبیة  5

 8.8 1.809.000 20.565.000 كندا 6

 6.5 1.617.000 24.886.000 جنوب إفریقیا 7

 3.2 1.173.000 36.682.000 فرنسا 8

 4.6 476.000 10.348.000 ھولندا 9

 Groupement TRANSTEC, Action 292-2010المصدر : 

 

 : یرة والمتوسطةالمنشآت الصغ .3
 نشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطةتعریف الم : 

اختلف تعریف المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة من بلد إلى آخر باعتبار حجم االقتصاد 

 1947ولإلشارة فإّن أّول تعریف یعود إلى عام  ، وبالتالي لیس ھناك تعریف موّحد ، وخصوصیاتھ

 في أمریكا.

ّمالھا المحّدد بأقل من تعّرف المنشأة الصغیرة والصغرى والمتوسطة بعدد ع في الوالیات المتحدة .1

وكذلك بكونھا "مؤسسة مستقلة وال تمارس الھیمنة االقتصادیة" حسب القانون  عامل 500

ال تدخل في ستقاللیة ھنا أ). ویقصد باالSmall Business Act( 1953التوجیھي الصادر سنة 
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تركیبة رأس مال المشروعات الصغیرة والصغرى والمتوسطة إذا فتحت رأس مالھا إالّ 

 مؤسسات ھي نفسھا صغیرة ومتوسطة.

عامال  250فإن المنشأة الصغیرة والمتوسطة تعرف بكونھا ال تتجاوز  في االتحاد األوربيأما  .2

 ملیون یورو. 50ت ورقم معامالتھا دون یشتغلون كامل الوق

عامال ورقم معامالتھا ال  250تعرف المنشأة الصغرى والمتوسطة بكونھا ال تتجاوز  فرنسا وفي .3

 ملیون یورو. 2یتجاوز 

وقد ترك مكتب العمل الدولي  ، فإّنھ ال یوجد أیضا تعریف موحد على المستوى الدوليأما  .4

الحریة للبلدان األعضاء لتعریف المنشأة  1998لسنة  189بمقتضى االتفاقیة الدولیة رقم 

الصغرى والمتوسطة حسب خصوصیاتھا االقتصادیة واالجتماعیة وفي إطار التوافق الوطني بین 

 أطراف اإلنتاج.

التعریف تستبعد في الغالب البعد النوعي إال أنھ یالحظ من مختلف التجارب في العالم أن مقاییس  .5

المشتركة إلى التعریفات  وتفید القواسم ، وتستند باألساس إلى البعد الكمي بمعنى عدد العمال

 :التالیة

 تعریف مكتب العمل الدولي:  .6

 عدد العمال  حجم المنشأة

 )10و 1(وأحیانا بین  5و 1بین  )micro-enterpriseالمنشأة الصغرى (

 )100و 11(وأحیانا بین  عونا 50و 11بین  الصغیرة  المنشأة

 )250و 51(وأحیانا بین 100و 51بین  المنشأة المتوسطة 
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 تعریف البنك الدولي: .7

 رقم األعمال (بالدوالر) عدد العمال  حجم المنشأة

 ألف 100دون  10و 1بین  المنشأة الصغرى 

 مالیین 3دون   50و 11بین  المنشأة الصغیرة 

 ملیون 15دون  300و 51بین  المنشأة المتوسطة 

 C. Ayyafari « Guides des services bancaires aux PME » société financièreالمصدر: 

internationale, 2009 

 

 في بعض البلدان العربیة ت الصغیرة والمتوسطةآتعریف المنش

معیار  الدولة
 التصنیف

 التعریف

 الكبیرة المتوسطة الصغیرة الصغرى

 الجمھوریة اللبنانیة

عمال  10یزید عن  عمال  10من قل أ عدد العمال 
 عامال 50من  قلأو

عامل  50كبر من أ
 200من كبر أ عامل  100من  قلأو

 500من قل أ س المال أر
 ملیون لیرة لبنانیة

 اتملیار 5من قل أ
من كبر وألیرة لبنانیة 

ملیون لیرة  500
 لبنانیة

 اتملیار 5من كبر أ
ملیار  25من  قلأو

 لیرة لبنانیة

ملیار  25كثر من أ
 لیرة لبنانیة

دول مجلس التعاون 
 الخلیجي

 عامالً  60من كثر أ عامالً  60من قل أ عامل 30قل من أ -- عدد العمال

س المال أر
ملیون  2من قل أ -- المستثمر

 مالیین 6من كثر أ دوالر مالیین 6-2 دوالر
 دوالر

 ردن األ

س المال او أر
اجمالي 

 المبیعات  
 مالیین 3من كثر أ دینار مالیین 3-1 دینار ىمن ملیونقل أ --

 دینار 

 100من كثر أ 100-21 20-5 -- عدد العمال 

اإلمارات العربیة 
 المتحدة

القطاع 
 ) 75-36( )35-10(  )9-1( عدد العمال  التجاري

 العائدات السنویة 
 9أو تساوي قل أ

درھم إماراتي   مالیین
 سنویا 

 مالیین 9اكبر من 
 50او تساوي  قلأو

 ملیون 

 املیون 50اكبر من 
 250 ىاو تساو قلأو

  املیون
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القطاع 
 ) 250-101( )100-21(  )20-1( عدد العمال  الخدماتي

 العائدات السنویة 
 3قل أو تساوي أ

درھم إماراتي   مالیین
 سنویا 

 مالیین 3من كبر أ
 25تساوي قل او أو

  اً ملیون

 اً ملیون 25من كبر أ
 150او تساوي قل أو

  اً ملیون

القطاع 
 ) 250-101( )100-21(  )20-1( عدد العمال  الصناعي

العائدات 
 السنویة

أو تساوي قل أ
درھم  مالیین 10

 إماراتي  سنویا 

 مالیین 10من كبر أ
 100او تساوي قل أو

 ملیون 

ملیون  100من كبر أ
 250تساوي او قل أو

  اً ملیون
 اً ملیون 250من كبر أ

 دولة الكویت

  عامال 50من كبر أ )50-5( )4-1( -- عدد العمال

ألف  250من قل أ -- س المال أر
 دینار كویتي

ألف  250من كبر أ
 دینار

ألف  500من قل أو
 دینار كویتي

آلف  500من كبر أ
 دینار كویتي

   جمھوریة تونس
 لفأ 50من  قل أ --- س المال أر

 دینار تونسي

ألف  50من كبر أ
 3من قل أودینار 

 ملیون دینار تونسي

 مالیین 3من كبر أ 
 دینار تونسي 

  200كبر من أ )199-50( )49-7( )6-1( عدد العمل 

    جمھوریة مصر

 س المال أر
سین عن خمقل أ

لف جنیھ أ
 مصري

الف  50ال یقل عن 
وال یزید عن  ھجنی

 ملیون جنیھ مصري

المنشاة الصناعیة ال 
الف  500یقل عن 

جنیة وال یزید عن 
 ھجنی مالیین 10

 مصري 

-- 

 )50-11( )10-1( عدد العمل 
الصناعیة         تآالمنش

ت آ) المنش51-100(
 )           19-10التجاریة   (

  100اكبر من 

 

اقتص�اد  أىت العاملة ض�من آالمتوسطة النسبة االكبر من المنشالصغیرة والصغرى وت آتمثل المنشو

ملی��ون  23-19حص�اءات ع�دد المنش�ات الص��غیرة والمتوس�طة ف�ي ال�وطن العرب�ي  ب�ین كم�ا تق�در اإل

% وتلع�ب دورا ف�اعال ف�ي تحقی�ق االھ�داف االقتص�ادیة 90 -%80،  اي بنسبة تت�راوح ب�ین  8منشأة

ل�ى إربع�ة أق�ل م�ن أعم�ال ت لع�دد آالفق�ر، كم�ا تص�ل نس�بة توظی�ف المنش�المتمثلة بالحد من البطالة و

 المنشآت الصغیرة والمتوسطة كأداة . عماد لیمان، وآخرون، تنسیط التنمیة في الدول العربیة: 8
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ت الص�غرى تعم�ل ض�من االقتص�اد آ% م�ن المنش�90والتق�اریر ان نس�بة  % وتشیر االحص�اءات35

 2020للع�ام  ملی�ون وظیف�ة 50-40خرى یحت�اج ال�وطن العرب�ي ال�ى ت�وفیر ألمنظم، ومن جھة غیر ا

بلی�ون  70 -50ب�ین ضافة الى وجود فجوة تمویلی�ة تق�در إدالت البطالة كما ھي دون ارتفاع البقاء مع

 .9دوالر

الص��غیرة والمتوس��طة ب��ین ال��دول وأبع��اد ھ��ذا الص��غرى وت آدوار المنش��أرغم م��ن اخ��تالف وعل��ى ال��

التب��این المختلف��ة، إال أنھ��ا توص��ف بمجموع��ة م��ن الخص��ائص العام��ة الت��ي تمیزھ��ا ع��ن المش��روعات 

الص�غیرة والمتوس�طة ف�ي ال�دول، إال الص�غرى وفھناك خصائص مشتركة بین المشروعات  ، الكبیرة

أن ثمة خصائص تنفرد بھا ھذه المشروعات ضمن كل دولة، ویع�ود االخ�تالف ف�ي بع�ض خص�ائص 

ھذه المشروعات إلى عوامل عدیدة أھمھا اختالف ھیك�ل اإلنت�اج، وتب�این البیئ�ة االس�تثماریة وس�ھولة 

رجة النمو االقتصادي، والقطاع�ات ممارسة أنشطة األعمال، وھیكل سوق العمل، وتركیبة السكان ود

 الرئیسیة التي تتمركز بھا ھذه المشروعات، ودرجة التطور التكنولوجي. 

الصغیرة والمتوسطة إلى بعض االعتبارات التي الصغرى وت آحد للمنشویعود عدم وجود تعریف مو

 وم���ن أھ���م ھ���ذه االعتب���ارات اخ���تالف درج���ة النم���و ، ت���ؤثر ف���ي وض���ع تعری���ف ش���امل وموح���د لھ���ا

االقتص���ادي، ومس���توى التط���ور التكنول���وجي، واخ���تالف القط���اع االقتص���ادي ال���ذي تعم���ل فی���ھ ھ���ذه 

المشروعات، واختالف فروع النش�اط االقتص�ادي داخ�ل القط�اع الواح�د، وع�دد المع�اییر المس�تخدمة، 

 واختالف الغرض من التعریف فیما إذا كان ألغراض إحصائیة أم ألغراض تمویلیة أو حكومیة. 

الصغیرة والمتوسطة بأنھا تلك الت�ي یعم�ل بھ�ا أق�ل الصغرى ورف البنك الدولي المشروعات حیث یع

 مالی��ین 5ملی�ون دوالر وحج��م األص��ول أق�ل م��ن  15عام��ل وحج�م المبیع��ات فیھ��ا أق�ل م��ن  300م�ن 

دوالر، اما تعریف منظمة العم�ل الدولی�ة المش�روعات الص�غیرة والمتوس�طة بأنھ�ا المش�روعات الت�ي 

ع�امال، وم�ا  99إل�ى  10عّمال والمشروعات المتوسطة التي یعمل بھ�ا م�ا ب�ین  10أقل من یعمل بھا 

تع��د مش��اریع كبی��رة وال یختل��ف الح��ال بالنس��بة لتعری��ف ھ��ذه المش��روعات ف��ي ال��دول  99یزی��د ع��ن 

 العربیة، فال یوجد تعریف موحد لجمیع ھذه الدول.
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 الصغیرة والمتوسطةالصغرى و الریادة والمشاریع : 

ھ��ي  -كم��ا المش��اریع الریادی��ة - الص��غیرة والمتوس��طةالص��غرى و م��ن أھ��م س��مات المش��روعاتإن 

مر الذي یساعد على تماد على قوة العمل االنسانى األنتاج مع االعاعتمادھا على تقنیات بسیطة فى اإل

وع��اء  س أم��وال كبی��رة، وھ��ي تعتب��رول��ى رؤإى مش��كلة البطال��ة، م��ع ع��دم الحاج��ة التغل��ب النس��بى عل��

كما تعمل عل�ى توس�یع قاع�دة الملكی�ة وتعتم�د غالب�ا عل�ى م�دخالت انت�اج  دخرات المحلیة الصغیرةللم

ووسائط محلیة مما یقلل من الحاجة الى العمالت االجنبیة وتساعد على تحقیق التنمی�ة االقلیمی�ة نظ�را 

ف��ائض  المكانی��ة انتش��ارھا جغرافی��ا وال تحت��اج ال��ى حی��ز مك��انى كبی��ر وھ��ى ب��ذلك یمك��ن ان تس��توعب

الص��غیرة والمتوس�طة بالق��درة عل�ى تس��ویق الص�غرى والعم�ل بالمن�اطق الریفی��ة وتتمت�ع المش��روعات 

ن ج�زءا م�ن االنت�اج ی�ذھب مباش�رة ال�ى أشر بالمس�تھلك فض�ال ع�ن منتجاتھا من خالل االتصال المبا

عض كم��ا تعتب��ر ھ��ذه المش��روعات مكمل��ة لبعض��ھا ال��ب ، المش��روعات الكبی��رة ب��دون تك��الیف تس��ویقیة

تتص�ف ب�ھ م�ن متان�ة ف�ي ال�روابط األمامی�ة  م�ا وللمشروعات الكبیرة على حد سواء وذل�ك م�ن خ�الل

،  والخلفی��ة فھ��ي مراك��ز للت��دریب وبن��اء الخب��رات المتكامل��ة وامتیازھ��ا بخاص��یة الری��ادة والمب��ادرة

إل�ى وإمكانیة الوص�ول إل�ى الطاق�ة اإلنتاجی�ة القص�وى عل�ى عك�س المش�روعات الكبی�رة الت�ي تحت�اج 

 أسواق كبیرة.

 إذ یت�ولى م�دیره غالب�اً ھ�و المش�روع مال�ك ألن اإلداری�ة، الق�رارات اتخ�اذ بس�ھولة المش�اریع ھ�ذه تتمّی�ز

 ف�ي أس�رى ذات طابع كونھا المشاریع ھذه على غالبة الصفة وھذه والتسویقیة، والفنیة اإلداریة العملیات

 اتخ�اذ مراك�ز معھ�ا اإلداریة ویكثر المستویات تتعدد حیث الكبیرة، المشاریع عكس على األحیان، أغلب

 أطول. وقًتا یأخذ اإلداري القرار اتخاذ یجعل مما القرارات،

نھ�ا ض�عیفة الت�أثیر عل�ى ص�انعي الق�رار بس�بب ص�غر حجمھ�ا، أال إت آنشوبالرغم من سمات ھذه الم

ومحاس�بیة وغیرھ�ا) تق�اریر مالی�ة  (المش�روعات نظام معلوماتي واضح لدى معظم ھ�ذه  توافروعدم 

یمكن مختلف المتعاقدین معھا من التقییم الموض�وعي لق�دراتھا المختلف�ة بھ�دف تس�ھیل التعام�ل معھ�ا، 

وفي كثیر من األحیان وخصوصاً في حالة المشروعات الصغیرة، تكون ھذه المشروعات غیر ق�ادرة 

 .لذلك والتجھیزات الالزمة اتالمعد شراء تكلفة الرتفاع البیئة، على الحفاظ على االلتزام بمتطلبات
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 : أبرز خصائص الریادیین والمنشآت الصغیرة والمتوسطة )3جدول (
 

 ت الصغیرة والمتوسطةآخصائص المنش خصائص الریادي

 نتاجتعتمد على تقنیات بسیطة فى اإل القدرة على تحمل المخاطر المدروسة

 االعتماد على العنصر البشري المبادرة

 س أموال كبیرةوعدم الحاجة الى رؤ االنتباه للفرص واقتناصھا

 استخدام مدخالت انتاج ووسائط محلیة االصرار والمثابرة

 تدار من قبل صاحب العمل البحث عن المعلومات للعمل

 سھولة الدخول والخروج من االسواق جودة والتمیزلاالھتمام با

  تزام بالعمل والمتابعةلاال

 محركات اقتصادیة تساھم في الناتج المحلي االجمالي الفاعلیة

 التخطیط المنظم

 

 حل المشكالت

 الثقة بالنفس

 الحزم

 ثیرأقناع واستخدام استراتیجیات التإلا

 االھتمام بتوفیر بیئة عمل مالئمة
 

 

 الصغیرة والمتوسطة والریادیة في االقتصاد الوطني الصغرى وھمیة المشاریع أ 

المشاریع الریادیة  تمیزالصغیرة والمتوسطة بعدد من المحاور المھمة التي الصغرى والمنشآت  تتمتع

والتص�دیر والتش�غیل، وتعم�ل عل�ى في أھمیتھا في االقتصاد، فھ�ي تعتب�ر وس�یلة فعال�ة لزی�ادة االنت�اج 

حكومی�ة تعزیز الت�وازن التنم�وي ودع�م المی�زان التج�اري ومی�زان الم�دفوعات، وتعزی�ز اإلی�رادات ال

الضریبیة وغیر الضریبیة، ھذا باإلضافة إلى دورھا في استغالل الموارد االقتصادیة للدولة وترجم�ة 
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دوار ب��رز األأولع��ل م��ن األفك��ار الریادی��ة واإلبداعی��ة، ودورھ��ا ف��ي دع��م التنمی��ة االجتماعی��ة والثقافی��ة 
 الصغیرة والمتوسطة والریادیة ما یلي:الصغرى واالقتصادیة للمشاریع 

تساھم ھ�ذه المش�روعات ف�ي زی�ادة اإلنت�اج الكل�ي ودف�ع مع�دل النم�و االقتص�ادي، كم�ا تس�اھم ف�ي  .1

 على السلع والخدمات . زیادة الطلب الكلي

ف�ي التش�غیل وخل�ق ف�رص العم�ل الجدی�دة ف�ي االقتص�ادیات  ةراً ب�ارزادوأتلعب ھذه المش�روعات  .2

المتقدم��ة والنامی��ة عل��ى ح��د س��واء، فالمش��روعات الص��غرى أو الص��غیرة ھ��ي وجھ��ة للری��ادیین، 

والمبدعین من الفقراء، وذوي الدخل المحدود، وأولئك ال�ذین س�ئموا البح�ث ع�ن وظیف�ة حكومی�ة. 

وال ننسى ھن�ا  ، البطالة إذا توفرت البیئة المناسبةتعتبر ھذه المشروعات األداة األنسب للحد من و

 انخفاض تكلفة خلق فرص العمل مقارنة بالمشروعات الكبیرة.

للمش�روعات الكبی�رة الت�ي تعم�ل ف�ي نف�س  اوفعلی� توفر ھ�ذه المش�روعات مص�در منافس�ة مح�تمال .3

روعات الكبی�رة، المجال ونفس األسواق، األمر الذي یساعد في التقلیل من الق�وة االحتكاری�ة للمش�

 ویقلل بالتالي من تحكمھا باألسعار.

، حی�ث تعتب�ر بمثاب�ة ب�ذور  المش�روعات الكبی�رةعدد تشكل ھذه المشروعات فرصة كبیرة لزیادة  .4

یرة ، والص�غ ص�غیرة تآالصغرى قد تنمو وتتحول إل�ى منش� اتفالمشروع ، للمشروعات الكبیرة

لمتوس��طة ق��د تنم��و وتتح��ول إل��ى ا اتوع، والمش��ر متوس��طة آتعن��دما تنم��و وتتط��ور تص��بح منش��

، كم��ا تعم��ل ھ��ذه المش��روعات ف��ي كثی��ر م��ن ال��دول كمش��روعات مكمل��ة وھك��ذا  كبی��رة آتمنش��

للمشروعات الكبیرة وداعمة لھا، حیث تقوم بتنفیذ بعض األنشطة التسویقیة والتوزیعیة والص�یانة 

المس�اندة بكاف�ة أش�كالھا، قط�ع الغی�ار وتق�دیم الخ�دمات س�لع وس�طیة أو نص�ف مص�نعة كوصناعة 

األم��ر ال��ذي یمك��ن المش��روعات الكبی��رة م��ن التركی��ز عل��ى األنش��طة اإلنتاجی��ة والتطویری��ة وھ��ذا 

لمش�روعات ف�ي األس�واق بدوره یؤدي إل�ى خف�ض تك�الیف اإلنت�اج وزی�ادة الق�درة التنافس�یة لھ�ذه ا

 .   بشكل عام  شغیل، كما یساعد في تعزیز دورھا في دعم الت الدولیةوقلیمیة المحلیة واإل

تس��اعد ھ��ذه المش��روعات ف��ي زی��ادة حج��م التج��ارة الخارجی��ة وتحس��ین المی��زان التج��اري ومی��زان  .5

إنت�اج  م�ن خ�الل ال�واردات وخف�ضزی�ادة حج�م الص�ادرات  من خالل المساھمة فى،  المدفوعات

وم�ن خ�الل اعتمادھ�ا الكبی�ر عل�ى الم�وارد اإلنتاجی�ة  مثیالتھا المستوردةتحل محل سلع وخدمات 

41 
 



زیادة و األجنبیةمن العمالت النقدیة كما تعمل على تعزیز حجم االحتیاطیات  ، المحلیة في الغالب

 . والتمویلیةوالمؤسسات المالیة المصرفیة المصارف نشاط قطاع 

ازن التنم�وي وتط�ویر وتنمی�ة یساعد التوزیع الجغرافي المتوازن لھذه المشروعات في تحقیق التو .6

المناطق األقل حظاً أو األقل نمواً، حی�ث یس�اعد انتش�ار ھ�ذه المش�روعات بمجاالتھ�ا المختلف�ة ف�ي 

الری�ف توفیر كافة االحتیاجات من السلع والخدمات وخلق فرص العمل، مما یقلل من الھجرة م�ن 

 إلى الحضر .

لذاتي من السلع والخدمات ال س�یما تل�ك الت�ي تساعد ھذه المشروعات في زیادة مستوى االكتفاء ا  .7

 تحجم المشروعات الكبیرة عن إنتاجھا.  

 م�ن تض�طر ف�ي بع�ض الح�االت للخ�روج الت�ي الكبی�رة تعمل ھذه المشروعات كب�دیل للمش�روعات .8

 لم�ا ھ�ذه المش�روعات تستمر االقتصادي، الركود فترات خالل،  االقتصادیة خالل األزمات السوق

ف��ي  خاص��ة واالس��تمرار البق��اءوالتكی��ف معھ��ا و عل��ى تحم��ل الّص��دمات ق��درةمرون��ة و م��ن لھ��ا

 . المستقرة وغیر المضطربة االقتصادیات

بأس�عار مناس�بة  المح�دود ال�دخل ذوي تلب�ى احتیاج�ات فئ�اتتعم�ل عل�ى ت�وفیر بع�ض الس�لع الت�ي  .9

 . الشرائیة قدراتھا معم تتالء

المش�روعات  ھ�ذهوتس�اعد ،  رتبط�ة ب�الفقر والبطال�ةتساعد في الحد من المشاكل االجتماعیة الم .10

، وھذا من شأنھ نقل ھؤالء إل�ى  بسھولةاألعلى في االنتقال والتدرج في المستویات االجتماعیة 

 ھم المعیشیة والصحیة والتعلیمیة .أمانا من خالل تحسین مستویاتھم وأوضاعأوضاع أكثر 

في خفض نسب الھجرة الداخلیة من الریف إلى المدن وفي رفع مستوى التنمی�ة المحلی�ة.  تساھم .11

لفئات االجتماعیة والمشاركة وھذا یتیح ل لالستقرار االجتماعي والسیاسي، اً أساسی وتعتبر عامالً 

نھ��ج المش��روعات الص��غیرة  ىة اإلنتاجی��ة المبدع��ة م��ن خ��الل تبن��الفرص��ة لتف��اعلھم ف��ي العملی��

 ، إشعارھم بالمواطنة واالنتماء . والتعبیر عن ذاتھم وطموحاتھم
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  الصغیرة والمتوسطة والریادیة في التشغیلالصغرى وأھمیة المشروعات 

في حكم الیقین أن الحكومات العربیة غیر قادرة على التوسع في التشغیل في مؤسس�اتھا غی�ر  باتلقد 

اإلنتاجیة الستیعاب مئات اآلالف من الداخلین الجدد إلى سوق العمل، حیث یزی�د م�ن البطال�ة المقنع�ة 

ي ھ�ذا ویخلق روح االتكال والتكاسل لدى بعض العاطلین ع�ن العم�ل بانتظ�ار الوظیف�ة الحكومی�ة، وف�

 م�ن المجال ال بد من البحث في سد الفجوة بین العمل الحر والعمل في القطاع الحكومي،  حی�ث ال ب�د

توجیھ بعض المخصصات المالیة لتوجی�ھ فئ�ة الع�اطلین ع�ن العم�ل إل�ى مج�االت منتج�ة أي ت�وجیھھم 

می��ة الص��غیرة والمتوس��طة، وھن��ا ال ب��د م��ن ایج��اد ب��رامج توعی��ة بأھالص��غرى و نح��و المش��روعات

 الصغیرة والمتوسطة. الصغرى و المشاریع والعائد االقتصادي واالجتماعي للمشروعات

 وت�رتبط برب�اط ق�وىالعاملة  ىیدتطویر المھارات الفنیة لألعلى ت آھذه المنش تعملخرى أومن جھة 

یص�ل متوس�ط  -على سبیل المث�ال ال الحص�ر –، ففي القطاع الصناعي االردني  ت الكبیرةآمع المنش

ن أ، اض�افة ال�ى الً ع�ام 11ل�ى م�ا یق�ارب متوس�طة اف�ي المنش�أة الص�ناعیة الص�غیرة والعدد العم�ال 

، 2015ل�ف فرص�ة عم�ل خ�الل ع�ام أ 11ل�ى إ وص�لت فرص العمل المستحدثة في القطاع الصناعي

وتحقیق دخ�ل  ناتھوالفرصة لتحقیق ذ ن، واعطائھ یجاد فرص عمل للنساءت باآكما تساھم ھذه المنش

 . مادي لھن

رقام واالحصاءات حول البطالة اھتمام اغلب الدول العربی�ة اض�افة ال�ى مقارن�ة مع�دالت استرعت األ

 نمو السكاني وفئة الشباب بین العاطلین عن العمل، اذ بلغ مع�دل البطال�ة ف�ي ال�دول العربی�ةالالبطالة ب

ن مع�دالت البطال�ة ف�ي المجموع�ات الدولی�ة م� روھو أعلى بكثی�، 10%16حوالي  2011مجتمعة عام 

% م�ن 6أي ما یقارب  اً ملیون 17 ىلاویقدر عدد العاطلین عن العمل في الدول العربیة بحو ،األخرى

العربی�ة مث�ل ت�ونس ومص�ر ولیبی�ا وس�وریا وال�یمن  ال�دولمجموع الع�اطلین ع�ن العم�ل كم�ا ش�ھدت  

 في معدل البطالة نتیجة لظروف عدم االستقرار التي عانت وتعاني منھا ھذه الدول.  اً رتفاعا

ت ودورھ��ا الب��ارز ف��ي التنمی��ة االقتص��ادیة، تمث��ل آھمی��ة ھ��ذه المنش��أوكم��ا تب��ین س��ابقا م��ن خ��الل 

س��واء  -المش��روعات الص��غرى والص��غیرة والمتوس��طة أكث��ر الحل��ول نجاع��ة لمعظ��م أس��باب البطال��ة 

 ) 2013( مقابلة، ایهاب الریادة ودور المشروعات الصغرى والصغیرة والمتوسطة في دعم التشغیل 10
 

                                                           



 تولی��دلم��ا تتمت��ع ب��ھ م��ن خص��ائص وممی��زات تجعلھ��ا األق��در عل��ى  -مباش��رة او غی��ر مباش��رةبطریق��ة 

 الوظائف ودعم التشغیل، وھذا یستوجب توفیر البیئة المالئمة لتأسیسھا وتشغیلھا ونموھا وتطورھا. 

خرى یعاني الشباب من تدني مستوى الروح الریادیة وفي ھذا الصدد كان على الحكومات أومن جھة 

تعمل على تعزیز الروح الریادیة لدى الع�اطلین ع�ن العم�ل ابت�داء م�ن المراح�ل التعلیمی�ة األول�ى، أن 

وتشجیع المبادرات الشخص�یة وتبنیھ�ا، ودع�م ب�رامج التوعی�ة بأھمی�ة الریادی�ة والعم�ل الح�ر وبأھمی�ة 

طلین ع�ن وفوائد تأسیس مشروع خاص، وإعداد الخرائط االستثماریة وترویج األفكار واستھداف العا

وھنا یمك�ن الق�ول أن اإلنج�ازات والمش�اریع الكبی�رة والھائل�ة تب�دأ بفك�رة ص�غیرة  ، العمل في أماكنھم

رائدة ی�تم ترجمتھ�ا عل�ى ارض الواق�ع إل�ى كی�ان ق�انوني ومش�روع من�تج أي إل�ى مش�روع إنت�اجي أو 

بطال�ة. وعلی�ھ، العم�ل ویقل�ل الھذا كلھ ینطوي على خلق المزی�د م�ن ف�رص  ، خدمي بالحجم المناسب

م��ن المش��روعات  اً الح��ث عل��ى الری��ادة وتش��جیعھا یعن��ي المزی��د م��ن األفك��ار والمب��ادرات ومزی��د ف��إن

 الصغرى والصغیرة والمتوسطة ومزید من التشغیل.

وق��د حاول��ت الحكوم��ات العربی��ة ب��ذل جھ��ود حثیث��ة لخل��ق ف��رص العم��ل ومعالج��ة مش��كلة البطال��ة فف��ي 

الوص�ول ال�ى مص�ادر عقبة إلزالة حلول الحد أوالتشغیل الذي یعتبر وق التنمیة ردن تم انشاء صنداأل

ت الص��غیرة والمتوس��طة كم��ا یھ��دف الص��ندوق ال��ى تق��دیم ال��دعم الم��ادي للمش��اریع آالتموی��ل للمنش��

معظمھا لتنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة، وفي مصر دیة، حیث رصدت مبالغ كبیرة ذھبت الریا

ھی�ل أت�دریب وتنش�اء ص�ندوق إالجتماعي للتنمیة وف�ي المغ�رب ت�م تمركزت الجھود حول الصندوق ا

 مشكلة البطالة. ةالشباب وغیرھا الكثیر من الصنادیق العربیة التي ھدفت الى مجابھ

 

بع�ض اقتص�ادیات الص�غرى والص�غیرة والمتوس�طة ف�ي  العائد االجتماعي واالقتصادي للمنشآت
 المتقّدمة:البلدان 

تح�اد األوروب�ي بنس�بة عالی�ة ف�ي تولی��د والص�غیرة والمتوس�طة ف��ي اال الص�غرىتس�اھم ھ�ذه المنش�آت 

 ). % 65و 40) وفي الناتج المحلّي (بین %80و 50فرص العمل (بین 
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 المساھمة االقتصادیة واالجتماعیة للمنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة: .1

 مساھمة المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة في االقتصادیات الغربیة

 )%المساھمة في إنتاج اإلجمالي ( )%المساھمة في التشغیل ( البلدان

 48.0 53.7 الوالیات المتحدة

 57.0 73.8 (الیابان)

 57.2 66.0 كندا

 30.3 67.2 بریطانیا

 34.9 65.7 ألمانیا

 - 72.0 بلجیكا

 61.8 69.0 فرنسا

 56.7 77.8 الدنمارك

 - 52.6 فنلندا

 40.5 49.0 یطالیاإ

 64.3 63.7 سبانیاإ

 2011: منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة  المصدر

 

 . مساھمة المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة في صادرات بعض البلدان األوروبیة :2

تعود أھمیة مساھمة المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة األوروبیة على مستوى التشغیل 

ویتجلّى ذلك من رقم  ، انخراط ھذه المؤسسات في عولمة االقتصادوالناتج المحلّي اإلجمالي إلى 

 معامالت ھذه المؤسسات المتأّتیة من السوق العالمیة ومن مساھمتھا في التصدیر.
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 : على مستوى عدد المعامالت •

م�ن  %8ّتح�اد األوروب�ي المتوسطة ف�ي المع�ّدل الع�ام ف�ي االتسّجل المؤسسات الصغرى والصغیرة و

  رقم معامالتھا في السوق الدولیة.

 عدد معامالت المؤسسات الصغرى والصغیرة والمتوّسطة المتأّتیة من التصدیر

 )%( 2010–(بعض البلدان األوروبیة) 

 نسبة التصدیر البلد
 )%من مجموع الصادرات (

 23.0 أستونیا

 21.0 سلوفینیا

 19.0 فنلندا

 17.0 الدنمارك

 6.0 فرنسا

 8.0 ّتحاد األوروبي اال مجموع

Source : Observatoire européen des PME – 2012 

 

ولمزید تطـویر المنشآت الصغـرى والصغیرة والمتـوسطة ودعم مساھمتھا في التشغیل والقیمة 

ملیون مؤسسة  20حوالي  المضافة والناتج المحلّي اإلجمالي اعتمد االّتحاد األوروبي الذي یعّد حالیا

وذلك بإقرار قانون على  2013-2007من ھذا الصنف استراتیجیة تطویر ھذه المؤسسات في الفترة 

 Small Business Act pour)غرار القانون األمریكي أطلق علیھ قانون المؤسسات الصغرى األوروبي 

l'Europe)ـرة والمتــوسطة عن طریقالصغیـــ. ویجّسم ھذا القانون أولویة المؤسسات الصغرى و : 

 .ط مشّجع لھذا الصنف من المؤسسات إیجاد محی •

 . مساعدة المؤسسات المتعّثرة •
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 . ومساعدتھا على انطالقھا من جدید مساعدة المؤسسات التي توقّفت عن النشاط •

سس��ات الص��غرى ّتح��اد األوروب��ي لتجس��یم أولوی��ة المؤوض��ع قواع��د مش��تركة عل��ى مس��توى اال •

 .والصغیرة والمتوسطة 

 تحسین الخدمات اإلداریة وخدمات التمویل والتسویق والمشاركة في الصفقات. •

ففي حال�ة م�ثال  ، ومّما تجدر اإلشارة إلیھ قّوة حركة التصدیر بالنسبة للمؤسسات الصغرى والصغیرة

وص�غیرة ومتوس�طة منش�آت ص�غرى  92.000منھ�ا  98.000فرنسا یبلغ ع�دد المؤسس�ات المص�ّدرة 

ولعّل أھّم ما ُیشار إلیھ أّن المنشآت الص�غرى  ، من مجموع المؤسسات المصّدرة % 94وھو ما یمّثل 

 من مجموع المؤسسات المصّنفة صغیرة وصغرى ومتوّسطة. % 91.5والصغیرة تمّثل 

 جارب.كّل ھذه المیزات أّكدت األھمیة االقتصادیة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في مختلف الت

ومن ھذا المنطلق باتت  ، االستخدام الكامل بالمعنى التقلیديتحقیق لقد تبّین في الطرح العام استحالة 

المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة تمثل مقاربة جدیدة إلشكالیة التشغیل في كّل بلدان العالم 

العمل المستقل أو الذاتي. على خلفیة الھیكلة الجدیدة لسوق العمل واالنتقال من العمل بأجر إلى 

 وتلتقي كل التجارب حول أھمیة ھذا الصنف من األنشطة االقتصادیة قصد:

 . التحّكم في البطالة وخلق فرص العمل -

  .یة المحلیة واالندماج االقتصادي التنم -

 .تعویض عامل رأس المال بالعمل  -

 .سرعة التأقلم مع المستجّدات  -

 . المحلیة االحتیاجاتإیجابیة التعامل مع  -

 القدرة على التجدید واالبتكار واعتماد المرونة بما یستجیب إلى مقتضیات االقتصاد المعولم. -

ات عل�ى إث�ر الص�دمة النفطی�ة األول�ى وانتش�ار یوقد تم اعتماد ھذا التوجھ الجدید منذ منتصف الس�بعین

 البطالة بشكل واسع في صفوف الشباب.
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الدول أن النمو االقتصادي ل�م یق�دم إجاب�ة لمس�ألة البطال�ة بش�كل وإزاء ھذا الوضع الجدید أدركت ھذه 

 : كالھا المختلف��ةف��وري وتلق��ائي ول��م یح��دث م��ا یكف��ي م��ن ف��رص العم��ل وم��ن ث��م معالج��ة البطال��ة بأش��

 الدوریة والھیكلیة والظرفیة.

ف��ي ض��وء ھ��ذا الوض��ع لج��أت معظ��م البل��دان الص��ناعیة إل��ى وض��ع المقترح��ات لتوجی��ھ سیاس��ات ھ��ذه 

 البلدان نحو معالجة مسألة البطالة وخاصة بطالة الشباب.

ویس��تخلص م���ن ھ��ذه التج���ارب أن البل��دان المتقدم���ة أدرك��ت ف���ي وق��ت مبك���ر بع��د انحس���ار الطف���رة 

ات أن محارب���ة البطال���ة ف���ي ص���فوف الش���باب ال ت���تم بمج���رد یاالقتص���ادیة ف���ي الخمس���ینیات والس���تین

 واللوائح.التنصیص على "حق العمل" أو بإصدار القوانین 

كما أدركت أن مواجھة البطالة الحقیقیة تتمث�ل ف�ي الق�درة عل�ى ال�ربط ب�ین التنمی�ة والتعل�یم والت�دریب 

والمتوس��طة ومواص��لة التط��ور التكنول��وجي والص��غیرة والتش��جیع عل��ى بع��ث المؤسس��ات الص��غرى 

 وزیادة القدرة على المنافسة الدولیة بزیادة اإلنتاج ورفع الكفاءة اإلنتاجیة.

ات موج��ة ُعرف��ت باس��م نظری��ة النم��و المولّ��د أو النم��و ی��ف��ي ھ��ذا الس��یاق، ظھ��رت ف��ي أواس��ط الثمانینو

رأس الم�ال الم�ادي ب�ل د االستثمار لیس فقط في التي ترّكز على مردو (R.E.Lucas, P.Romer)الجدید 

التعل�یم  وتقدر ھذه النظریة أن زیادة سنة واح�دة ف�ي متوس�ط س�نوات ، أیضا في الرأس المال البشري

 %. 15و 5بین ما للید العاملة في البلد ترفع إنتاجیة العامل الـواحد إلى 

وإلى جانب ھذه السیاس�ات االقتص�ادیة الكلی�ة تزای�د اھتم�ام مخّطط�ي التش�غیل ف�ي ھ�ذه البل�دان باّتج�اه 

والص��غیرة تط��ویر المب��ادرات الخاص��ة والح��ث عل��ى العم��ل المس��تقل وإح��داث المؤسس��ات الص��غرى 

سطة عن طریق الدعم الفردي للرواد وكذلك مساندتھم على أساس جماعي عن طریق تنظیمھم والمتو

 في شبكات لتسھیل الخدمات المشتركة كخدمات التدریب والتورید والتسویق.

وإذا كان من الّصعب إج�راء مقارن�ات دولی�ة دقیق�ة باعتب�ار تع�ّدد المف�اھیم واخ�تالف المق�اییس (حج�م 

ی��ة، رق��م المع��امالت) فإّن��ھ یمك��ن الق��ول وخالف��ا لم��ا یتب��ادر إل��ى ال��ذھن: إّن المؤسس��ة، األص��ول الماد

والمتوس�طة، حی�ث تع�ّد والص�غیرة االقتصادیات المتقدمة تّتسم بنسیج واسع من المؤسس�ات الص�غرى 

 20تح��اد األوروب��ي ح��والي ص��غیرة ومتوّس��طة واالص��غرى وملی��ون مؤسس��ة  22الوالی��ات المّتح��دة 
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س��تحداث المؤسس��ات ف��ي اا الّص��دد إل��ى الحركی��ة القوی��ة ف��ي المص��ادر ف��ي ھ��ذوتش��یر بع��ض  اً ،ملیون��

 10.000مؤسس��ة (ھولن��دا) لك��ّل  24مؤسس��ة (أس��بانیا) و 89الفض��اء األوروب��ي حی��ث تت��راوح ب��ین 

 مواطن.

 
 تجارب ونماذج عربیة في مجال المنشآت الصغیرة والمتوسطة 

 العربّیة في مجال المنشآت الصغیرة والمتوسطةفیما یلي عرض موجز لعدد من الّتجارب والّنماذج 

جمھوریة مصر العربیة والمملكة األردنیة الھاشمیة والجمھوریة الجزائریة، على سبیل المثال فى 

وقد شمل العرض أیضاً الدور  ، ، وبیئتھا التشریعیة وطبیعة المؤسسات الداعمة لھا وسلطنة ُعمان

العربي لتنمیة الموارد  ھذا المجال، وبخاصة عن طریق المركزالذي تتوالّه منظمة العمل العربیة في 

 البشریة.

 

 : جمھوریة مصر العربیة أوالً 

، وتمثل  السوق ات من القرن الماضي نحو اقتصادبدأ االقتصاد المصري بالتحول في مطلع الثمانینی

ما  1996المنشآت الصغیرة والمتوسطة في مصر بموجب مسح المؤسسات الذي أجرى في عام 

ویصل حجم العمالة  %) من عدد المنشآت الخاصة العاملة في االقتصاد المصري99.7یقارب من (

، مما أتاح المجال لھذه المنشآت أن تلعب دوراً محوریاً ملیون شخص  5.3فى ھذا القطاع حوالى 

ورئیساً على المستویات االقتصادیة واالجتماعیة عن طریق مساھمتھا في خلق فرص العمل 

ن أبرز تخفیف من حدة البطالة ومعالجة الفقر، وھاتان الظاھرتان كما ھو معروف تعتبران موال

ولمساعدة ھذه المنشآت في النمو  ، أخطر المشاكل التي تعاني منھا كثیر من االقتصادات العربیةو

لیلة والتطویر لتتمكن من ممارسة دورھا بفاعلیة واقتدار عملت الحكومة المصریة خالل األعوام الق

بیئة عمل مساندة ومساعدة  إیجادالماضیة بالتعاون مع العدید من الجھات المحلیة والدولیة على 

 للمنشآت الصغیرة والمتوسطة.
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 المملكة األردنیة الھاشمیة ثانیا : 

، ومن خصائصھ أیضاً أّن الغالبیة العظمى  یتسم االقتصاد األردني بأنھ اقتصاد صغیر، حر وموّجھ

ھي منشآت صغیرة ومتوسطة، حیث تظھر البیانات الصادرة عن دائرة اإلحصاءات من المنشآت 

% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في االقتصاد الوطني األردني ھي منشآت 99العامة أن حوالي 

وھذا یعكس الدور االقتصادي واالجتماعي الكبیر لتلك المنشآت ومساھمتھا على  ، صغیرة ومتوسطة

 التنمویة.  ةصعدكافة األ

وفیما یتعلق بعدد المنشآت المیكرویة والصغیرة والمتوسطة فقد أشارت التقدیرات اإلحصائیة للعام 

منشأة موزعة على  141.228إلى أن إجمالي عدد ھذه المنشآت في االقتصاد األردني كان  2004

ي، وھذه منشأة عاملة في االقتصاد الوطن 141.677مختلف القطاعات االقتصادیة، من أصل 

 .  المنشآت ھي المنشآت العاملة في القطاع الخاص

% من 70ألف عامل وھو ما یعادل  421وتوّظف المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة حوالي 

 إجمالي القوى العاملة في المشروعات الخاصة في االقتصاد األردني.

 

  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة :  ثالثا

الجزائر خالل السنوات السابقة إلى العمل على تعزیز البیئة التشریعیة والتنظیمیة للمشاریع سعت 

، تلعب دورا  ئة ألف منشأة تقریباً اأربعم 2006الصغیرة والمتوسطة التي بلغ عددھا خالل عام 

االجتماعي من خالل العمل على تخفیض حجم البطالة عبر وجوھریا على الصعیدین االقتصادي 

وكانت الجزائر الدولة العربیة الوحیدة التي أنشأت  ى ،ھا العدید من فرص العمل للشباب الجزائرخلق

 الصغیرة والمتوسطة. الصغرى ووزارة متخصصة للمشروعات 

لت الصغرى و ومن الجدیر بالذكر أّن القوى العاملة في المنشآت الصغیرة والمتوسطة في الجزائر شكَّ

وربع الملیون عامل وموظف  اً من عدد العاملین أي ما یقارب ملیون% 22ما نسبتھ  2006في عام 

% من حیث عدد 8.9بما یقارب  2005ھذه النسبة مقارنة مع العام  ارتفعتوصاحب عمل، حیث 

 ألف وظیفة تقریباً. 95الصغیرة والمتوسطة والتي بلغت الصغرى والوظائف التي خلقتھا المنشآت 
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 مانسلطنة عٌ :  رابعا

ھ�ذا  إنتاجی�ةلتنویع االقتص�اد العم�اني خط�ت الس�لطنة العدی�د م�ن الخط�وات ف�ي اتج�اه تعزی�ز وتنوی�ع 

، بحیث ال یعتمد بشكل كبیر على الطاقة، وعملت عمان خالل األعوام السابقة عل�ى تط�ویر  االقتصاد

الص���غیرة والمتوس���طة وذل���ك عب���ر وزارة العم���ل وبرن���امج انطالق���ھ الص���غرى ووتعزی���ز المش���اریع 

الص���غیرة رى والص���غوبرن���امج "س���ند" ال���ذي یس���عى إل���ى تفعی���ل المش���اركة االقتص���ادیة للمش���اریع 

من ھ�ذا المنطل�ق رأت  ، % من عدد المنشآت المسجلة98وتشكل ھذه المشاریع حوالي  ، والمتوسطة

الحكوم��ة أن لھ��ذه المؤسس��ات دوراً ھام��اً یج��ب أن تؤدی��ھ لتحقی��ق إس��تراتیجیة التنمی��ة الت��ي تض��منتھا 

، والت�ي تعتم�د عل�ى تنوی�ع قاع�دة االقتص�اد،  م 2020ؤیة المستقبلیة لالقتص�اد العم�اني حت�ى ع�ام الر

 وتنمیة الموارد البشریة، وتطویر القطاع الخاص.

م�ن ع�دد المنش�آت بش�كل ع�ام،  %98الصغیرة والمتوس�طة ف�ي الس�لطنة الصغرى ووتشّكل المنشآت 

ص�غیرة ومتوس�طة بینم�ا یبل�غ ع�دد ص�غرى وأة منش� 8171حیث یبل�غ ع�دد ھ�ذه المنش�آت م�ا مق�داره 

 . منشأة 165المنشآت الكبرى 

وتت��وزع ھ��ذه المنش��آت إل��ى متناھی��ة الص��غر وص��غیرة ومتوس��طة حی��ث یبل��غ ع��دد المنش��آت متناھی��ة 

أم��ا المنش��آت الص��غیرة فتبل��غ نس��بتھا  ، % م��ن ع��دد المنش��آت81منش��أة أي م��ا نس��بتھ  6430الص��غر 

 عدد المنشآت. % من6% والمنشآت المتوسطة 13

 نح�والقوى العامل�ة نصیب المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة من حجم یبلغ ومن ناحیة أخرى 

 من إجمالى القوى العاملة . 46%

 

 مقارنة..  الخدمات المساندة والتشریعات

مقارنة بین األقطار العربیة األربعة التي تم عرض تجاربھا في مجال المنشآت یبین الجدول التالي 

 الصغیرة والمتوسطة من حیث مدى توافر الخدمات والمؤسسات والتشریعات المساندة.الصغرى و
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 مقارنة بین أربعة أقطار عربیة في مجال المنشآت الصغیرة والمتوسطة

 الدولة
وجود 
 مصارف

 متخصصة

 وجود
مؤسسات 
تمویل 
 خاصة

مؤسسات 
تمویل 
 حكومیة

وجود 
مؤسسات 

دعم 
 وتطویر

وجود 
حاضنات 

 أعمال

وجود 
 وزارة
 مختّصة

 وجود
قانون 
 خاص

        مصر

        الجزائر

        األردن

        مانع

 

 : عمال للمشروعات الصغیرة والمتوسطةاضنات األح .4

لمتوس�طة مما سبق نالحظ وبما الیدع مجاال للشك أھمی�ة ال�دور ال�ذي تلعب�ھ المش�روعات الص�غیرة وا

بتكار والتطویر والتشغیل الذاتي وخلق فرص العمل وھذه تعتبر مزای�ا أولی�ة كبیئة مالئمة ومناسبة لال

ش�ارة د م�ن اإلولك�ن ال ب�،  خ�رىالتي تمتل�ك العدی�د م�ن المزای�ا األلصالح ھذا النوع من المشروعات 

، التي تواجھ مثل ھذا النوع من  لیھاإشارة ن المشاكل والصعوبات، سبق وتم اإللى أن ھناك العدید مإ

ونظ��راً لكونھ��ا بیئ��ة  ، ة وفعال��ةؤتھا عل��ى القی��ام ب��دورھا بص��ورة كف��المش��روعات والت��ي تح��د م��ن ق��در

ت�ي تعت�رض لمواجھ�ة المش�اكل الن یتم مس�اعدتھا أوالتطویر والتشغیل ولكن البد من مناسبة لالبتكار 

وھنا فقد طرحت العدی�د م�ن ،  فكار الریادیةو باألأذا ما كانت مرتبطة بالریادیین إطریقھا، خصوصا 

بتك�ار لال اً خص�ب لی�ات لتط�ویر ومس�اعدة المنش�آت الص�غیرة والمتوس�طة الت�ي تمث�ل حق�الً فك�ار واآلاأل

عم�ال والت�ي تعتب�ر أح�د الوس�ائل الرئیس�یة حاض�نات األوالتطویر ومن أبرز ھذه اآللی�ات المطروح�ة 

الالزم�ة لتط��ویر وتنمی��ة روح الری�ادة واالبتك��ار والتط��ویر ف��ي قط�اع المنش��آت الص��غیرة والمتوس��طة 

وس�طة والت�ي تعتب�ر اس�اس وج�وھر توتجنب جوھر التحدیات التي تواج�ھ المش�روعات الص�غیرة والم

 فكار.لمثل ھذه األ اً خصب اً الریادة كونھا میدان
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 ھوم الحاضناتمف

ھي الحاضنة المستخدمة في   Incubatorسم الحاضنةامفھوم االقرب والذي أخذ منھ ربما یكون ال

كتمال النمو، االطفال الذین یواجھون مشكلة عدم المستشفیات والمراكز الصحیة والتي یوضع فیھا ا

وخاصة توفر لھم الجو حیث یتم وضع ھؤالء األطفال في ھذه الحاضنات في ظروف مواتیة ومالئمة 

كبقیة  ةقادرین على مواجھة ظروف ومعطیات الحیاة العام نكتمال نموھم ویصبحوالمناسب ال

ویالحظ وجھ الشبھ بینھما أن بعض أفكار المشروعات الصغیرة ،  أقرانھم من االطفال االصحاء

ق العمل تحتاج الى والمتوسطة والتي تتمیز بالریادة والتطور واالبتكار والداخلین الجدد على سو

الرعایة واالھتمام والمساعدة لتصبح قادرة على القیام بھذه المھام منفردة كما ھو حال االطفال الذین 

 یحتاجون الى تلك الرعایة.

وعلیھ، فإن حاضنة األعم�ال ھ�ي الجھ�ة او الھیئ�ة الت�ي تتبن�ى أفك�ار المب�دعین والمب�ادرین وتوجیھھ�ا 

و تطویر صناعات او خدمات قائمة من خالل ت�وفیر بیئ�ة عم�ل مناس�بة النتاج وتقدیم منتجات جدیدة أ

لھذه المشروعات الولیدة وذلك بتقدیم الخدمات اإلداری�ة واالستش�ارات الفنی�ة واالقتص�ادیة إل�ى جان�ب 

ت��وفیر بع��ض المع��دات والمس��تلزمات كم��ا تت��ولى رب��ط الجھ��ات المس��اعدة ف��ي إنج��اح المش��روعات 

ل والمختبرات وغیرھا لفترة زمنیة محددة تصبح فیھا ھذه المشروعات المحتضنة مثل مصادر التموی

الولیدة قادرة على الخروج من الحاضنة ومواجھة الصعوبات والتح�دیات الص�ناعیة واالقتص�ادیة ف�ي 

 السوق. 

الحاض���نة عب���ارة ع���ن وس���یلة فعال���ة ولیس���ت ھ���دفا، الغای���ة منھ���ا  مس���اعدة المش���روعات الص���غیرة 

لقائم���ة، وك���ل م���ا یتض���منھا م���ن افك���ار ریادی���ة وابداعی���ة  وت���وفیر ف���رص والمتوس���طة الجدی���دة وا

النج���اح لھ���ا م���ن خ���الل ت���وفیر مص���ادر التموی���ل وتمك���ین ال���ذات ألص���حاب المش���اریع وم���وظفیھم 

إداری����ا وفنی����ا لتجن����ب الفش����ل، والمس����اعدة عل����ى ف����تح القن����وات التس����ویقیة الت����ي تحت����اج إلیھ����ا، 

 ئمة وجدیدة.باإلضافة إلى مساھمتھا في خلق فرص عمل دا

فتع����رف الری����ادة بأنھ����ا ھ����ي اقتن����اص  ، الری����اديرة ال����ى تعری����ف مفھ����وم وھن����ا الب����د م����ن اإلش����ا

الف����رص بغ����ض النظ����ر ع����ن المص����ادر المتاح����ة وھ����ي عملی����ة خل����ق القیم����ة م����ن خ����الل تجمی����ع 

من���ذ أكث���ر م���ن  (Entrepreneur)لق���د اس���تخدم مص���طلح  ، مجموع���ة م���ن الم���وارد الس���تثمار فرص���ة
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ن كلم�����ة المب�����ادرات الفردی�����ة إكتنف�����ھ الغم�����وض بع�����ض الش�����يء حی�����ث ن�����ھ یإال أ ، ع�����ام 200

ل���ذلك ف���إن الری���ادي  ، وتأخ���ذ) –واالعم���ال الریادی���ة مش���تقة م���ن كلم���ات فرنس���یة وتعن���ي (ب���ین 

ل لكیفی��ة تحوی��ة یك��ون م��ن ین��تج الس��لعة او الخدم��ة وإنم��ا ھ��و ص��احب الرؤی��ل��یس بالض��رورة أن 

ف وق��د ع��رً  ، ت یأخ��ذ المخ��اطر لتحقی��ق النج��احوف��ي نف��س الوق�� ، الفك��رة ال��ى واق��ع لفائ��دة الجمی��ع

الری���ادي بأن���ھ " الش���خص ال���ذي یس���تطیع أن ینق���ل الم���وارد  1985ع���ام  Peter Drecrبیت���ر دریك���ر 

 Jeffrey Temns. أم���ا جیف���ري تیمن���ز  " نتاجی���ة عالی���ةإقتص���ادیة م���ن إنتاجی���ة منخفض���ة ال���ى اال

وخ���الل تط���ور  ، م���ن الش���يء"فق���د عرف���ھ بأن���ھ " المب���دع ال���ذي یبن���ي عم���ال متمی���زا  1994ع���ام 

ین ف����ي النم����و االقتص����ادي یالفك����ر االقتص����ادي ثم����ة علم����اء قالئ����ل ح����اولوا تعری����ف دور الری����اد

ال����ذي وص����ف  Joseph Schompeterوربم����ا االكث����ر ت����أثیرا ھ����و االقتص����ادي جوزی����ف ش����ومبیتر 

. فم�����ن وجھ�����ة نظ�����ره أن ھ�����ؤالء Creative Destructionالری�����ادیین ب�����وكالء للت�����دمیر االب�����داعي 

ف���ي االس���واق ع���ن طری���ق  مب���دعین یقوم���ون بتعطی���ل وض���ع الت���وازن بالنس���بة للع���رض والطل���بال

یحص���دون م���ن ورائھ���ا أرباح���ا كبی���رة وق���د یحتك���رون االس���واق  ، بتكاری���ة جدی���دةاط���رح منتج���ات 

عم���ال االبداعی���ة والق���درة ن غالب���ا م���ا یربط���ون ب���ین االیبص���فة مؤقت���ة. ولھ���ذا ف���إن االقتص���ادیول���و 

ة ال���ربط ش���ارة ال���ى ض���روركم���ا وتج���در اإل ، وتطبی���ق التكنولوجی���ا الحدیث���ةس���تغالل اعل���ى حس���ن 

ن الری���ادیین الفق���راء ھ���م أق���در م���ن غی���رھم عل���ى االب���داع وذل���ك لرف���ع إب���ین الری���ادة والفق���ر حی���ث 

 .11ما توفر لھم بعض المساندة امستوى المعیشة والتخلص من الفقراء إذ

 

 أنواع الحاضنات:

ھا، وك��ذلك المھ��ام واالھتمام��ات الت��ي تس��عى الحاض��نة ال��ى تنفی��ذختالف اتختل��ف أن��واع الحاض��نات ب��

ساس الذي تم التقسیم بناء علیھ، مما یجع�ل و األأتسعى الى تحقیقھا والمنطلق ختالف االھداف التي اب

برز تقسیم ألنواع الحاضنات ھو أولكن  ، الحاضنات حقال خصبا لتطویر االفكار واالبداعات الریادیة

 :ى یل یقسمھا بناء على الوضع القانوني لھذه الحاضنات حیث تقسم الى ما ذلك التقسیم الذي

 االردن. –، عمان  2007)، نشرة الریادي، العدد االول، كانون ثاني 2007مركز المنشآت الصغیرة والمتوسطة، ( 11
                                                           



حاض��نات حكومی��ة: تم��ول م��ن قب��ل الحكوم��ة، ال تھ��دف إل��ى ال��ربح، وتھ��دف فق��ط إل��ى تنش��یط  •

% م��ن إجم��الي 75یق��ل ع��ن  االقتص��اد وتنمی��ة المجتمع��ات المحلی��ة، ویش��كل ھ��ذا الن��وع م��ا ال

 الحاضنات العاملة في العالم. 

: وھى حاضنات استثماریة ربحیة، یتولى تمویلھا جھات خاصة أو  خاصالالقطاع  حاضنات •

مستثمرون أو مجموعة شركات صناعیة، وتھدف إلى استثمار األموال ونقل وتطویر 

 التكنولوجیا.

: ویشترك في تمویلھا المنظمات الحكومیة والجھات الخاصة، وغالبا یكون ة حاضنات خلیط •

ن قبل الحكومة، بینما یوفر القطاع الخاص االستشارات والخبرات، تمویل إنشاء الحاضنات م

 إلى تمویل المشروعات.  باإلضافة

حاضنات تمول من بعض الھیئات الخاصة الجمعیات، مؤسسات دولیة أو الغرف التجاریة،  •

وتھدف إلى تنمیة بعض المشروعات أو الصناعات التقلیدیة المتخصصة، أو توفیر فرص عمل 

 اعیة محددة.لفئات اجتم

حاضنات مرتبطة بالجامعات والمعاھد التعلیمیة: وھي حاضنات أعمال تكنولوجیة ترتبط عادة  •

بالجامعات والمعاھد التعلیمیة، وتشترك مع بعض حاضنات األعمال العامة والخاصة في 

األھداف، وھي ذات أھداف تصنیعیة محددة التخصص، أو ذات توجھ تكنولوجي متخصص 

 جیا الحیویة، تكنولوجیا المعلومات...). (مثل التكنولو

سس التي یتم بناء علیھا تقسیم وتصنیف الحاضنات ولكنھ یتصف بالعموم وھناك األوھذا یعتبر أحد 

حیث صنف الباحثان  ، )2003تصنیف آخر كما ھو موضح في دراسة السنوسي والدویبي (

 لى مایلي:إالحاضنات 

وجیة): إن مثل ھذا النوع من الحاضنات لھ دور مھم في الحاضنات الصناعیة والتقنیة (التكنول .1

تطویر وتحدیث المشروعات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة حیث تعتبر مجاال مناسبة لنموھا 

 لیة مناسبة لتطبیق نتائج البحوث العلمیة واالبتكارات مماآتطورھا من خالل قدرتھا على تبني و
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على تأسیس ودعم المشروعات والریادیین وتشجع البحث  من المساعدةیمكن ھذه الحاضنات 

 تعمل كذلك على نقل وتوطین التكنولوجیا.و العلمي

بحاث التقنیة (التكنولوجیة): تعمل ھذه الحاضنات على تھیئة االمكانیات والظروف حاضنات األ .2

ضنات بفكر حیث ترتط ھذه الحا ، المناسبة لذوي الخبرات والمؤھلین لتمكنھم من تنمیة أفكارھم

سم ایھا في معظم دول العالم بوھذه الحاضنات كما یطلق عل ، اث التكنولوجيداالكتشاف واالستح

 ائق التكنولوجیة.دزھات العلوم أو الحنتم

االنواع االخرى من الحاضنات: وتشمل ھذه الحاضنات بعض االنواع المتخصصة مثل حاضنات  .3

السالالت، حاضنات صناعة الدواء االعمال الزراعیة، حاضنات تربیة الحیوانات وتحسین 

 لكترونیات. مات واإلحاضنات المعلوماتیة وتقنیة المعلوو

 

 أھداف الحاضنات:

الریادیة الى تحقیق مجموعة من عمال للمنشآت الصغیرة والمتوسطة واالفكار تسعى حاضنات األ

 ھداف ومن أبرزھا مایلي: األ

توفیر بیئة أعمال مناسبة لنمو األعمال في المشاریع الریادیة، الت�ي تس�ھم ف�ي نق�ل التكنولوجی�ا او  .1

لی��ل نت��اج المحل��ي وتقو تس��اھم ف��ي رف��ع نس��بة االكتف��اء ال��ذاتي م��ن االأالجدی��دة  تس��تثمر االبتك��ارات

و المشاریع التي لھا قدرة على خلق فرص عم�ل بش�كل ملح�وظ،  أالمستوردات وزیادة الصادرات 

 للمساھمة في التقلیل من حدة الفقر والبطالة.

تقلیل تكالیف التأسیس للمشاریع الصغیرة خصوصا ذات البعد الریادي، وإعطائھا فرص�ة للنج�اح  .2

 .األولىعن طریق احتضانھا في المراحل 

تطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وذلك بالتركیز عل�ى اس�تخدام التكنولوجی�ات المتط�ورة  .3

 للدخول في عولمة التجارة.

 حمایة الملكیة الفكریة. .4
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علھ�ا قابل�ة للتح�ول توظیف نتائج البحث العلمي واالبتكارات واالب�داعات ف�ي ش�كل مش�روعات تج .5

 نتاج.لى اإلإ

 ودراسات الجدوى للمشروعات الصغیرة والمتوسطة. تقدیم المشورة العلمیة .6

خل���ق قن���وات اتص���ال ب���ین أص���حاب المش���روعات الملتحق���ة بالحاض���نة والمجتمع���ات الص���ناعیة  .7

 واالقتصادیة المحیطة لتنمیة مھاراتھم وخلق أسواق لمنتجاتھم (صناعات مغذیة).

 ة بیانات فنیة وتجاریة).تقدیم حزمة متكاملة من الخدمات مثل ( قیاس الجودة، المواصفات، قاعد .8

دعم العالقات التكاملیة والتشابكیة بین المنشآت الصغیرة والمتوسطة فیم�ا بینھ�ا م�ن ناحی�ة وبینھ�ا  .9

 وبین المشروعات الكبیرة من ناحیة أخرى من خالل الحاضنة.

 ال مناسبة.مشكلة العاطلین والباحثین عن أعم المساھمة في تنمیة الموارد البشریة وحل .10

 

ھ�داف ذلك تحتوي على مجموعة أخرى من األالى ما سبق ذكره من أھداف الحاضنات فإنھا كإضافة 

ھ�داف ل�ة او القط�اع ویمك�ن توض�یح ھ�ذه األو الدوأوعلى مستویات مختلفة سواء على مس�توى الف�رد 

م�ن خ�الل تحقی�ق مجموع�ة م�ن العوائ�د والفوائ�د المتوقع�ة عل�ى النح�و الت�الي وعل�ى ك�ل مس�توى م�ن 

 :المستویات

:  تمنح فرص النجاح، تعزز الثقة، تحسین المھارات المرتبط�ة باالفك�ار الریادی�ة  مستوى الشباب •

المع�دات البس�یطة یة االتصاالت وتوفیر المعلومات ووتخلق ربط مع مختلف الزبائن، وتسھل عمل

 . للعمل وكذلك المكان

نمو دخل الدولة وتعزز ب�رامج التنمی�ة المس�تدامة، وتس�اعد  الحاضنات تساھم فى : مستوى الدولة •

 في تجنب فشل األسواق وكسادھا كما تروج للتطویر والتنمیة اإلقلیمیة، تخلق فرص عمل.

مس��توى الجامع��ات ومراك��ز األبح��اث العلمی��ة: تخل��ق تواص��ل ب��ین الجامع��ات ومراك��ز الت��دریب  •

تس�اعد ف�ي تس�ویق االختراع�ات وتس�ویقھا  ومراكز البحث العلم�ي ومختل�ف األنش�طة االقتص�ادیة

للمستثمرین، وتخلق لطالب الدراسات العلیا والباحثین استخدام أمثل لكفاءتھم  وق�دراتھم وتش�جیع 

 مبادراتھم.
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مس��توى األعم��ال (األنش��طة): تط��ور ف��رص زی��ادة االختراع��ات وتخل��ق اإلدارة المتسلس��لة وفق��اً  •

 رفة والملكیة الفكریة.للمسؤولیات االجتماعیة وتنمى اقتصاد المع

: تخل��ق فرص��ة نق��ل وتس��ویق التقنی��ة ب��ین ش��ركات الزب��ائن والحاض��نات ى مس��توى المجتم��ع ال��دول •

أكثر لثقافة األعمال واألنشطة وتسھل تبادل الخبرة سواء بالمشاركة أو  اً الراعیة لھم، وتعطى فھم

 االتحاد أو التبادل.

  

 الخدمات التي تقدمھا الحاضنات:

التي تقدمھا الحاضنات تأتي على شكل حزمة متكاملة ومترابط�ة م�ن الخ�دمات المتنوع�ة إن الخدمات 

والمتعددة  حیث تمكن ھذه الخدمات المشروعات الصغیرة والمتوسطة من تقدیم كل الدعم والمس�اعدة 

للمشاریع واالفكار الریادیة ولعل ابرز ما یمكن تقدیمھ من خدمات من خالل الحاضنات ھي الخدمات 

، الخ��دمات المعلوماتی��ة والس��كرتاریة، خ��دمات تنمی��ة الم��وارد البش��ریة والخ��دمات العام��ة  ستش��اریةاال

ثر واضح ودقیق یمكن من تسھیل عملیة الریادة أكل خدمة من ھذه الخدمات ذات وإذا ما الحظنا فإن 

 واالبتكار.

 

 الدور التنموي للحاضنات:

والفوائ��د التنموی��ة الت��ي ت��نجم ع��ن حاض��نات  م��ن خ��الل ھ��ذه العجال��ة یمك��ن أن نع��رض أھ��م الجوان��ب

ال��دور التنم��وي للحاض��نات عموم��ا  األعم��ال وممارس��تھا لنش��اطھا وم��ن أب��رز الجوان��ب الت��ي تعك��س

 عمال من خالل تبنیھا لفكر المنشآت الص�غیرة والمتوس�طة، وھ�ي  كم�اثرھا ودورھا على ریادة األأو

 :ى یل

ت الص��غیرة والمتوس��طة حی��ث ت��تمكن ھ��ذه آالمنش��االس��تثماریة ف��ي قط��اع تش��جیع الفك��ر والثقاف��ة  .1

ی��ة م��ن بداعص��حاب االفك��ار الریادی��ة واإلأل ومغری��ةالحاض��نات م��ن ت��وفیر بنی��ة تحتی��ة مالئم��ة 

اجھ�ة ق�وى وعوام�ل وھا التقدم والتطور والنمو مما یس�اعدھم عل�ى مؤممارسة أعمالھم في بیئة مل

یم دور ومس�اھمة الحاض�نات ی�ح�ول تقوروب�ي ل االتح�اد األففي إحدى الدراس�ات ف�ي دو ، السوق
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% ف�ي ح�ین أنھ�ا ف�ي المش�روعات 88ل�ى إبة نجاح المشروعات المحتضنة تص�ل فقد بینت أن نس

إذا لقد زادت الحاضنات م�ن الف�رص االس�تثماریة للمش�روعات ، % فقط 50غیر المحتضنة تبلغ 

 الصغیرة والمتوسطة.

متكاملة لھذه  ھذه الحاضنات من برامج تدریبیةتنمیة وتطویر الموارد البشریة من خالل ما توفره  .2

ضافة الى مساھمتھا في خلق ف�رص عم�ل نوعی�ة ومتمی�زة ومالئم�ة لق�درات المشروعات ھذا باإل

ساس�ي ف�ي تش�جیع الفك�ر واالب�داع م�ن قب�ل ھذا باالضافة الى دورھ�ا األ ، وإمكانات طالبي العمل

 الریادیین وأصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

لیل المخاطر التي تواجھ المشروعات الص�غیرة والمتوس�طة حی�ث تع�اني ھ�ذه المش�روعات م�ن تق .3

ولى من عمرھا ویتضح ذلك من خالل م�ا ھ�و وارد ف�ي اطر عالیة جدا في السنوات الثالث األمخ

 ).1النقطة رقم (

ویر العمل على المساھمة في التنمی�ة االقتص�ادیة واالجتماعی�ة وذل�ك م�ن خ�الل المس�اھمة ف�ي تط� .4

قتصادیة ھذا باالض�افة اق فرص العمل والتي تتمثل في فرص االستثمار وبیئتھ والمساھمة في خل

 الى الدور االجتماعي لھا في ظل العولمة والتطور الذي یشھده االقتصاد العالمي. 

 

 : فى مجاالت ریادة األعمالمنظمة العمل العربیة اھتمامات  .5

إطار اھتمامات منظمة العمل العربیة بتنمیة التشغیل ومعالجة مشكالت البطالة فى البلدان العربیة  فى

توفیر مزید من فرص العمل  علىوتأكیدا على إیمانھا بقدرات قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة 

ودعم روح المبادرة واالبتكار والریادة  المنتج من خالل تعزیز ثقافة وقیمة العمل والتشغیل الذاتى

 . الشباب العربى لدى

فقد تمكنت المنظمة من تنفیذ العدید من األنشطة والورش التدریبیة والمؤتمرات الھادفة إلى تنمیة 

وتطویر ھذا القطاع الھام من مختلف الجوانب وتقدیم العدید من الحلول العملیة التى من شأنھا أن 

یة معوقات أو صعوبات قد تعوق عملیات التطویر ولعل من أبرز اإلنجازات أن تساعد على تذلیل أ

59 
 



) باعتماد البرنامج  2009تمكنت المنظمة من إصدار قرار من القمة االقتصادیة األولى ( الكویت 

 ثقة عنھ .بنبلدان العربیة والستة مشاریع المالمتكامل لدعم التشغیل والحد من البطالة فى ال

تأھیل رواد األعمال للمشروعات الصغیرة والمتوسطة روع الریادى الھادف إلى وبوجھ خاص مش

لدى المبادرین والمدربین ویمكن التعرض بإیجاز لھذا  من خالل الحزمة التدریبیة لدعم القدرات

 مجال إنشاء وتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة.المشروع الممیز فى 

 

 في مجال إنشاء وتطویر المنشآت الصغیرة البرنامج العربي لدعم القدرات

 ھم من الداخلین الجدد في سوق العمل، أي من الشباب عن العمل غالبیة المتعطلینجدیر بالذكر أن 

وتنتشر في جمیع البلدان العربیة ، وھذه النسب في تصاعد مستمر ، وتظھر وحاملى الشھادات العلیا 

مشروع عربي لدعم  لعمل العربیة بالتركیز على بعث (من ھنا كان اھتمام منظمة ادون استثناء ، 

) كأحد الحلول للحد من تفاقم ظاھرة البطالة في  جال إنشاء وتطویر المنشآت الصغرىالقدرات في م

األقطار العربیة وتوفیر فرص عمل للشباب والداخلین الجدد إلى سوق العمل والمساھمة في دعم 

المنشآت من أھمیة ، وما أصبحت توفره من قیمة مضافة للعدید من اقتصادیات ھذه األقطار لما لھذه 

 اقتصادیات دول العالم.

ت�م للمشاركة ف�ي التخط�یط والتنفی�ذ ، استشارة جھات دولیة وإقلیمیة ومحلیة عدة ودعوتھا ومن خالل 

ف�ي تنفی�ذ  ى لتنمی�ة الم�وارد البش�ریة / ط�رابلسالعرب� تنفیذی�ة للمش�روع ، وباش�ر المرك�ز إعداد خطة

فھناك قوائم الكفایات والمناھج واألدل�ة اإلرش�ادیة الخاص�ة بإع�داد الم�ادة التدریبی�ة  ،بعض النشاطات 

وتنفیذھا جاھزة لتغطي أربعة برامج تدریبی�ة  وتتواص�ل الجھ�ود لتط�ویر موق�ع إلكترون�ي یّؤم�ل من�ھ 

ی���ة والقط���اع الخ���اص تش���بیك الھیئ���ات المعنی���ة ب���دعم المنش���آت الص���غیرة (الحكومی���ة وغی���ر الحكوم

 والمؤسسات التدریبیة إلى آخره) والمدربین والمتدربین. 

ومن أھداف ھذا البرنامج، تعزیز التنمیة االقتص�ادیة ، ومحارب�ة الفق�ر والبطال�ة ف�ي المنطق�ة العربی�ة 

: تتمث�ل األول�ى ف�ي تعظ�یم دور  ذ ركز البرن�امج بخاص�ة عل�ى قض�یتینإ ، عبر تشجیع ثقافة المبادرة

آت الص�غیرة ف�ي االقتص�اد ال�وطني عب�ر تنمی�ة ق�دراتھا ف�ي خل�ق ف�رص العم�ل والمس�اھمة ف�ي المنش�
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دة التنمیة االقتصادیة ، وتتمثل الثانیة في تعزیز ودعم تدریب الریادیین عبر إعداد مواد تدریبی�ة متع�د

وتأھیلھم ي الریادیین لكتروني وشبكة اإلنترنت ، وكذلك تدریب مدربالوسائط ونشرھا على الموقع اإل

 . وترخیصھم

 أھداف البرنامج:

التركیز على دعم قدرات تخطیط التش�غیل عل�ى المس�توى ال�وطني ، وإع�داد م�واد تدریبی�ة متع�ددة ● 

الوسائط لتدریب الریادیین وأصحاب المنشآت الصغیرة في البل�دان العربی�ة جمیعھ�ا ، وك�ذلك ت�دریب 

 یصھم.مدربي الریادیین، ومدربي المدربین وتأھیلھم وترخ

 دعم قدرات الوكاالت الحكومیة المتخصصة وھیئات المجتمع المدني والشركاء االجتماعیین عبر:● 

 تطویر مواد تدریبیة مناسبة للتعلم الذاتي تستھدف مخططي التشغیل ونشرھا  −

 تعزیز قدراتھا لتمكینھا من أداء دورھا القّیم عبر التدریب بمعناه الواسع  −

 تشبیك الجھات الداعمة للمنشآت الصغیرة  −

تشجیع مشاركة المرأة في العمالة بعامة وفي إنش�اء المنش�آت الص�غیرة بخاص�ة، إذ تش�یر التق�اریر ● 

والدراس��ات الحدیث��ة إل��ى ت��دني مش��اركة الم��رأة ف��ي س��وق العم��ل وكص��احبات أعم��ال مقارن��ة بم��دى 

 مشاركة الرجل.

امج المتالحق�ة والمتواص�لة بم�ا فیھ�ا عق�د ورش تدریبی�ة عل�ى تولي مسؤولیات تنفیذ نشاطات البرن�● 

 المستوى اإلقلیمي لرسم خطط عمل تنفیذیة وتشكیل لجنة خبراء لمراقبة التنفیذ.

 المساھمة في تعزیز دور المنشآت الصغیرة في االقتصاد الوطني من حیث التفھم والتطبیق ● 

دربین على المستویات اإلقلیمیة وشبھ اإلقلیمیة تدریب المخططین، ومدربي المبادرین، ومدربي الم● 

 والمحلیة.

 : الجھات المستفیدة

البل�دان العربی�ة طبیعة البرنامج كمش�روع عرب�ي إقلیم�ي ل�دعم الجھ�ود الوطنی�ة ف�ي  االعتبارفي  اً خذأ

ب�د م�ن تبن�ي این ف�ي مس�تویات دخلھ�ا الق�ومي، التتفاوت من حیث جھود التنمی�ة ومراحلھ�ا، وتتب� التى
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مفتوح یلبي رغبات واحتیاجات الجھات المعنیة المتنوعة، وأال یقتصر النھج المخت�ار عل�ى تلبی�ة  نھج

والبل��دان العربی��ة جمیعھ��ا م��دعوة لالس��تفادة م��ن نش��اطات  ، احتیاج��ات جھ��ات مح��ددة دون غیرھ��ا

البرن��امج ع��ن طری��ق ت��وفیر مناف��ذ تمّك��ن الجھ��ات الحكومی��ة وغی��ر الحكومی��ة والمؤسس��ات التدریبی��ة 

منظم��ات أص��حاب العم��ل والعم��ال والقط��اع الخ��اص والری��ادیین وأص��حاب المنش��آت الص��غیرة م��ن و

وأن یستفید مخطط�و التش�غیل وم�دربو الری�ادیین م�ن  ، االستفادة من الدعم الفني الذي یوفره البرنامج

وأن یستفید  ، المادة التدریبیة المنشورة عبر التعلم الذاتي أو عبر الجلسات التدریبیة المنظمة المباشرة

الری��ادیون وأص��حاب المنش��آت الص��غیرة م��ن الم��ادة التدریبی��ة المع��ّدة عب��ر ال��تعلم والتقی��یم ال��ذاتي ع��ن 

ف�ي بع�ض  –وأن تقدم ھذه الخدمات جمیعھا دون مقابل، ویمكن  ، لكتروني التفاعلياإل طریق الموقع

وق�د ت�ولى المرك�ز العرب�ي  ، تحصیل رس�وم رمزی�ة لض�مان جدی�ة المتق�دمین والمس�تفیدین -الحاالت 

 لتنمیة الموارد البشریة إدارة البرنامج اإلقلیمي، أما الجھات الوطنیة المستفیدة فتتمثل في :

 . الجھات الحكومیة مثل وزارات العمل / التدریب / الصناعة −

 . بي الریادیین والھیئات التدریبیةمدر −

 . ) الحكومیة وغیر الحكومیة منظمات دعم الریادیین ( −

  ).الشركاء االجتماعیین (اتحاد العمال، منظمات أصحاب العمل ، الجھات غیر الحكومیة األخرى −

 . أصحاب العمل والعمال كأفراد −

 . امة ، والریادیین منھم بخاصةالمواطنین بع −

 . ھات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیةالج −

 الفئات المستھدفة: 

تخط��یط التش��غیل ف��ي الھیئ��ات الحكومی��ة وغی��ر  تتمث��ل الفئ��ات المس��تھدفة بش��كل مباش��ر ف��ي مس��ؤولي

وبالنھایة ، یمكن أن تتمثل الفئ�ات المس�تھدفة بعام�ة ف�ي  ،الحكومیة ، ومدربي الریادیین ، والریادیین 

 . البلدان العربیةأصحاب العمل والعاملین ومجموع المواطنین في 

 استراتیجیة البرنامج: 

تناول المشكالت المحددة والسعي للتغلب علیھا أو التخفیف م�ن آثارھ�ا عب�ر نش�اطات متنوع�ة ینف�ذھا 

البرن��امج منھ��ا: ت��دریب مخطط��ي التش��غیل، وم��دربي الم��دربین، والم��دربین، وتط��ویر م��واد تدریبی��ة 
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لب�ي ھ�ذه وت ، لكتروني عبر شبكة اإلنترن�تالریادیین ونشرھا على الموقع اإل متعددة الوسائط لتدریب

االس��تراتیجیة رغب��ات واحتیاج��ات ث��الث فئ��ات مس��تھدفة تتمث��ل ف��ي: مخطط��ي التش��غیل، وم��دربي 

 الریادیین، والریادیین أنفسھم بھدف تحقیق التطلعات واألھداف المرجوة.

 الھدف التنموي 

ة یتمثل الھدف التنموي للمشروع في تعزیز االقتصاد الوطني، ودعم السلم االجتماعي عبر غرس ثقاف

 المبادرة وتشجیعھا وتنمیتھا، وتحسین أداء المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة.

 األھداف المباشرة: 

دعم قدرات الجھات الحكومیة والش�ركاء االجتم�اعیین لتنس�یق نش�اطات خل�ق ف�رص التش�غیل  •

 . إنشاء المنشآت الصغیرة وتطویرھاوتنمیتھا وتحقیق تكاملھا بما في ذلك 

 دعم قدرات مدربي الریادیین ، ورفع كفاءتھم في تقییم تحصیل المتعلمین / المتدربین. •

فتح منافذ تمكن الریادیین من الوصول إلى مواد تدریبیة بجودة متمی�زة دون مقاب�ل، وتمكی�نھم  •

 . یاً بموضوعیةمن تقییم تحصیلھم ذات

تعظ��یم دورھ��ا ف��ي طني لتش��بیك المنش��آت الص��غیرة والجھ��ات الداعم��ة لھ��ا عل��ى المس��توى ال��و •

 . االقتصاد الوطني

 المخرجات: 

 إعداد وتطویر خطة تنفیذیة مرحلیة ، وقد تم تنفیذھا على مراحل بحسب توافر التمویل.  .1

تم تطویر موقع ت�دریبي إلكترون�ي تف�اعلي یتمت�ع بآلی�ات وص�ول مناس�بة ، وتجربت�ھ وتحمیل�ھ  .2

ویس��تخدم ھ��ذا الموق��ع ك��ذلك تش��بیك الوك��االت  ، ب��المواد التدریبی��ة متع��ددة الوس��ائط وتش��غیلھ

 الوطنیة التي تقّدم الدعم الفني والقانوني والمالي واإلداري للمنشآت الصغیرة. 

تم إعداد حزم�ة تدریبی�ة تس�تھدف مخطط�ي التش�غیل بعام�ة م�ع التركی�ز عل�ى إنش�اء المنش�آت  .3

 تروني التفاعلي. الصغیرة وتطویرھا بخاصة ، وتجربة الحزمة ونشرھا على الموقع اإللك
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تم تطویر مناھج أربعة برامج تدریبی�ة تغط�ي الكفای�ات الریادی�ة وتش�مل: معرف�ة ع�الم الش�غل  .4

والمنشآت الصغرى، وتأسیس المنشأة الص�غیرة، وإدارة المنش�آت الص�غیرة، وتنمی�ة المنش�آت 

 بحیث تشكل ھذه المناھج المرجعیة إلعداد المادة التدریبیة. ، المتوسطة

واد تدریبی��ة متع��ددة الوس��ائط لت��دریب الری��ادیین، وتجربتھ��ا ونش��رھا عل��ى الموق��ع ت��م إع��داد م�� .5

وت�م إع�داد  ، اإللكتروني التفاعلي بحیث یتمكن الریادیون م�ن الوص�ول إلیھ�ا واالس�تفادة منھ�ا

) وح���دة تدریبی���ة تغط���ي الب���رامج التدریبی���ة األربع���ة: معرف���ة ع���الم الش���غل والمنش���آت 36(

الصغیرة، وإدارة المنشآت الصغیرة، وتنمیة المنش�آت المتوس�طة. الصغرى، وتأسیس المنشأة 

وإع��داد أدل��ة إرش��ادیة لمعاون��ة الم��دربین ف��ي تنفی��ذ الب��رامج التدریبی��ة األربع��ة، وإع��داد الم��ادة 

 التدریبیة لھا ونشرھا.

  تم تدریب مجموعات من مخططي التشغیل، والمدربین، والریادیین. .6

 یة البرنامج: استمرار

المرك��ز العرب��ي لتنمی��ة الم��وارد البش��ریة الت��ابع لھ��ا مس��ؤولیة ص��یانة / م��ة العم��ل العربی��ة تت��ولى منظ

 . تھومواصلة نشاطاالبرنامج وتحدیث 

الصغیرة والمتوسطة فقد عمل المركز العربي الصغرى ووفیما یتعلق بالتشریعات الداعمة للمنشآت 

الصغیرة والمتوسطة في الصغرى وعلى إعداد العدید من الدراسات الخاصة بأوضاع المنشآت 

الوطن العربي ومعّوقاتھا، حیث عمل المركز على وضع توصیات ھذه الدراسات موضع التنفیذ. 

الصغیرة والمتوسطة عمل المركز الصغرى ووفیما یتعلق بالقطاع الخاص المعني بتمویل المنشآت 

اصة لتمویل المنشآت العربي على مساعدة العدید من المصارف العربیة في تأسیس وحدات خ

 الصغیرة والمتوسطة. الصغرى و

) الخط��وط العریض��ة للبرن��امج الت��دریبي ال��ذي ینف��ذه المرك��ز العرب��ي لتنمی��ة 1ویب��ین الص��ندوق رق��م (

 الموارد البشریة في مجال المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة.
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  ): الخطوط العریضة للبرنامج التدریبي في مجال المنشآت الصغیرة والمتوسطة1الصندوق رقم (
 الذي ینفذه المركز العربي لتنمیة الموارد البشریة

 مكّونات البرنامج

 ین ھما:ییشتمل البرنامج على مكّونین رئیس

 تدریب الریادیین (الباعثین). .1

 الصغیرة والمتوسطة.دعم قدرات مسؤولي التخطیط والتشغیل في مجال المنشآت  .2

 ویتضمن تدریب الریادیین (الباعثین) العناصر األربعة اآلتیة:

 إعداد البرامج التدریبیة المالئمة. •

 إعداد األدلة اإلرشادیة للتنفیذ (دلیل المدرب). •

 تدریب المدربین عن طریق دورات مناسبة. •

 لكتروني تفاعلي لتعزیز التعلـّم االلكتروني.إإنشاء موقع  •

 البرامج التدریبیة

 یتضمن البرنامج أربعة برامج تدریبیة، ھي:

 برنامج معرفة عالم الشغل والمنشآت الصغرى. .1

 برنامج تأسیس منشأة صغرى. .2

 برنامج إدارة المنشآت الصغیرة. .3

 برنامج تنمیة المنشآت المتوسطة. .4

 إدارة البرنامج

المباشرة عن الخطة التنفیذیة للبرنامج. یتولى المركز العربي لتنمیة الموارد البشریة المسؤولیة 

ولتیسیر أعمال المتابعة شكّل المركز العربي لجنة توجیھیة ألغراض إعداد الخطة التنفیذیة واعتماد 

نواتج المشروع، كما شكّل لجنة فنّیة ألغراض المتابعة الفنیة لنشاطات البرنامج واإلجراءات 

 فنیة التي شكلت لتتولى مسؤولیة إعداد األدلة التدریبیة.التنفیذیة، ھذا باإلضافة إلى فرق العمل ال
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 تدریب المدربین

بتدریب مجموعات من المدربین وتأھیلھم  الثالثةأطراف اإلنتاج قام المركز العربي بالتعاون مع 

 لتنفیذ برامج التدریب في مجال المنشآت الصغرى.

 لكتروني التفاعليالموقع اإل

ألولى المتعلقة بوضع المواصفات العامة للموقع االلكتروني، كما أنجز المرحلة اقام المركز بإعداد 

 . لكتروني الخاص بمعرفة عالم الشغل والمنشآت الصغیرة على الموقعالبرنامج اإل

) وصفاً موجزاً لكل واحد من البرامج التدریبیة األربعة التي یتضمنھا 2ویبّین الصندوق رقم (

الصغیرة والمتوسطة الذي ینفذه المركز العربي الصغرى والبرنامج التدریبي في مجال المنشآت 

 لتنمیة الموارد البشریة.

 والمتوسطةالصغیرة الصغرى و ): توصیف البرامج التدریبیة في مجال المنشآت2الصندوق رقم (

 :معرفة عالم الشغل والمنشآت الصغرى(أ) برنامج الأوالً: 

 الفئة المستھدفة •

 طلبة السنة النھائیة في مؤسسات التعلیم والتدریب المھني والتقني.     

 أھداف البرنامج •

یعد ھذا البرنامج برنامجاً تعریفیاً، غایتھ إثارة اھتمام المشاركین بمضمونھ، وتنمیة اتجاھاتھم،      

وتوجیھھم نحو خیار العمل للحساب الخاص، وإكسابھم معارف أساسیة تتعلق بالمنشآت الصغرى، 

مل بأجر ویسعى كذلك إلى مساعدة المشاركین وإكسابھم مھارة البحث عن فرصة ع ، والعمل فیھا

 أیضاً.

 مدة البرنامج •

یمكن تنفیذ ھذا البرنامج في الفصلین الدراسیین للعام الدراسي النھائي في مؤسسات التعلیم     

) أسبوعاً 16والتدریب المھني والتقني، بواقع حصتین صفیتین (جلسة تدریبیة واحدة) أسبوعیاً ولفترة (

) حّصة 64جلسة تدریبیة أو () 32ات البرنامج في (تغطیة متطلبوبذلك یمكن  ، دراسیاً للفصل الواحد

 صفیة.
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 : تأسیس منشأة صغیرة(ب) برنامج الثانیاً: 

 الفئة المستھدفة  •

خریجو برامج التعلیم والتدریب المھني والتقني والتعلیم العام، والمواطنون الراغبون في تأسیس     

 منشأة صغیرة.

 أھداف البرنامج •

ھذا البرنامج برنامجاً تعریفیاً تطبیقیاً، غایتھ تزوید المشاركین بالمعلومات والمھارات التطبیقیة  یعد    

التي تمكنھم من تأسیس منشأة صغیرة وتشغیلھا وفق تسلسل منطقي یزید من فرص نجاحھا، ویجّنب 

 صاحب المشروع الوقوع في أخطاء قد تسبب الفشل.

 المنشآت الصغیرةإدارة (جـ) برنامج الثالثاً: 

یستھدف ھذا البرنامج أصحاب المنشآت الصغیرة الذین یرغبون في تحسین أداء منشآتھم باستخدام 

وتشمل ھذه المنشآت تلك التي تنتج وتبیع سلعاً أو تقدم  ، األسالیب واإلجراءات اإلداریة المختلفة

تصادیة المختلفة، الصناعیة خدمات أو تعمل بتجارة السلع أو المواد المختلفة في القطاعات االق

 عامالً. 19-5من  اة والتجاریة والخدمیة، ویعمل فیھوالزراعی

 تنمیة المنشآت المتوسطة(د) برنامج الرابعاً: 

یستھدف ھذا البرنامج أصحاب المنشآت الصغیرة الذین یطمحون لتنمی�ة وتط�ویر منش�آتھم، وأص�حاب 

وتش�مل ھ�ذه المنش�آت تل�ك الت�ي تعم�ل ف�ي ،  اإلدارات المختلفة فیھا المنشآت المتوسطة النامیة ومدیرو

 عامالً. 99-20مجاالت مشابھة للمنشآت الصغیرة بشكل عام، ویعمل فیھا من 

 : برنامج دعم مخططي التشغیل خامسا

، قام المركز العربي بإعداد حزمة تدریبیة لدعم القدرات في مجال تخطیط وتمویل  استكماالً لھذا الجھد

 .اً تدریبی الصغیرة والمتوسطة، وتتكون ھذه الحزمة من عشرین دلیالً الصغرى والمنشآت 

في  والمنشآت العاملة في سوق العمل أ في بیة برامج التدریب للتشغیل سواءالتدری الحزمةوتتناول ھذه 

، وتنبع أھمیتھا من أھمیة برامج التدریب للتشغیل في إعداد الشباب  مشاریع التشغیل الذاتي للریادیین

من كال الجنسین وتشغیلھم في سوق العمل وبالتالي المساھمة في الحد من مشكلة البطالة التي یعاني 

 .منھا معظم دول العالم النامیة
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ومنسقو وضباط التدریب لدى جھات التشغیل والتدریب في ویستفید من ھذه الوحدة موظفو التشغیل 

برامج التدریب المھني بأنواع  القطاعین العام والخاص حیث تزودھم بالمعارف والمھارات المتعلقة

، ومتابعة تنفیذھا  شغیلتوأنماطھ، تحدید احتیاجات المنشآت من العمالة، وتنسیق عقد برامج التدریب لل

  .وتقییمھا

 البرنامج من عشرین وحدة تدریبیة:ویتكون ھذا 

 سوق العمل والتشغیل  .1
 نظام معلومات سوق العمل .2
 مؤشرات سوق العمل .3
 مسوحات سوق العمل .4
 دراسة احتیاجات سوق العمل .5
 إعداد سیاسات واستراتیجیات التشغیل .6
 تنفیذ سیاسات واستراتیجیات التشغیل  .7
 تخطیط القوى العاملة .8
 إدماج الشباب في سوق العمل .9

 إدماج المرأة في سوق العمل  .10
 تحدید االحتیاجات التدریبیة  .11
 التدریب للتشغیل  .12
 ت الصغیرة والمتوسطةآالتشغیل وتنمیة المنش .13
 ت الصغیرةآتمویل المنش .14
 ت الصغیرةآلمنشلة الجدوى االقتصادیة دراس .15
 الریادي خصائصھ ومتطلبات نجاحھ .16
 توجیھ وإرشاد الریادیین .17
 تدریب الریادیین ومساندتھم .18
 ت الصغیرة والمتوسطةآمتابعة المنش .19
 ت الصغیرة والمتوسطةآتشبیك المنش .20

 

68 
 



 المراجع .6
 

 ) 2006السكارنة، بالل، المشاریع الصغیرة والریادة( 

 كت�اب ت�م تحكیم�ھ ك، وفاء، المنشآت الصغیرة: التأسیس واإلدارة، للدكتور وفاء ناصر المبیریك، یالمبیر

 .)2011(من المجلس العلمي في جامعة الملك سعود 

  المح��روق، م��اھر، دور المش��روعات الص��غیرة والمتوس��طة ف��ي الح��د م��ن مش��كلة البطال��ة وبخاص��ة ب��ین

 )2014الشباب في الوطن العربي (

  ،المحروق، ماھر، المنشآت الصغیرة والمتوسطة ودورھا الفاعل ف�ي تش�غیل الش�باب والح�د م�ن البطال�ة

وتعزی�ز الق�درات القیادی�ة  الت�ي تعق�دھا منظم�ة العم�ل ورقة عمل مقدمة الى ندوة تنمیة الموارد البشریة 

 )2011العربیة (

 2013نشاء المشاریع (إیم وآخرون، الریادة واالبداع في براھإران، بد.( 

 ة .المنشآت الصغیرة والمتوسطة كأدا یط التنمیة في الدول العربیة:شعماد لیمان، وآخرون، تن 

 2013صغرى والصغیرة والمتوسطة في دعم التشغیل. (مقابلة، ایھاب، الریادة ودور المشروعات ال.( 

  منظم��ة العم��ل العربی��ة، تقری��ر الم��دیر الع��ام لمنظم��ة العربی��ة/ لم��ؤتمر العم��ل العرب��ي / ال��دورة التاس��عة

 .2002والعشرون ، القاھرة مارس 

  منظمة العم�ل العربی�ة، التقری�ر العرب�ي الراب�ع ح�ول التش�غیل والبطال�ة ف�ي ال�دول العربی�ة "آف�اق جدی�دة

 ).2014للتشغیل فى المنطقة العربیة" (

  منظمة العمل العربیة، التقریر العربي الخامس حول التشغیل والبطالة في ال�دول العربی�ة "دع�م الق�درات

 .)2016" (التنافسیة لتعزیز القابلیة للتشغیل

 والدول العربیة، منظمة العمل الدولیة. ئة الشباب في آسیا والمحیط الھادمنظمة العمل الدولیة، عمال 

 2015ؤسسة التمویل الدولیة، التمویل في الوطن العربي م. 

  ،المؤسس��ة العربی��ة لض��مان االس��تثمار وائتم��ان الص��ادرات، تقری��ر من��اخ االس��تثمار ف��ي ال��دول العربی��ة

2016. 

  حصاءات رسمیة للدول المختارة.إمواقع 

69 
 



 ��زی��ادة إنتاجی��ة الش��ركات  ) األم��م المتح��دة - س��یاآة االقتص��ادیة واالجتماعی��ة لغرب��ي االس��كوا (اللجن ،

الص��غیرة والمتوس��طة وتعزی��ز ق��درتھا التنافس��یة م��ن خ��الل التكت��ّل والتش��بیك، األم��م المتح��دة (االس��كوا)، 

 .2004بیروت، 

 دور المؤسسات التمویلیة الحكومیة ف�ي تنفی�ذ المش�روعات الص�غیرة ف�ي األردن یاد عبد الفتاح النسورإ ،

 .1999(أطروحة ماجستیر)، الجامعة األردنیة، عّمان (األردن)، 

  الجمعیة العلمیة الملكیة، دلیل المؤسسات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوس�طة ف�ي األردن، الجمعی�ة

 .2002العلمیة الملكیة، عّمان (األردن)، 

  ،1998جیم سیشل، كیف تدیر مشروعاً صغیراً، مكتبة جریر، الطبعة األولى، الریاض. 

  ،(األردن) 2005صندوق التنمیة والتشغیل، التقریر السنوي، صندوق التنمیة والتشغیل، عّمان. 

  عب�د الغف��ور عب��د الس��الم وآخ��رون، إدارة المش�روعات الص��غیرة، دار الص��فاء للنش��ر والتوزی��ع، الطبع��ة

 .2001األولى، عمان، 

  عبید الروضان عب�د الس�الم نعیم�ات، لی�ث عس�اف، اآلث�ار االقتص�ادیة واالجتماعی�ة للمش�اریع الص�غیرة

الممولة من صندوق التنمیة والتشغیل على مستوى المنتفعین، الجمعیة العلمیة الملكی�ة، عّم�ان (األردن)، 

1999. 

 ع غی�ر الم�نظم بت�ونس، وزارة التش�غیل واإلدم�اج عماد، التركي، دراس�ة ح�ول تش�غیل اإلن�اث ف�ي القط�ا

 .2005المھني للشباب، تونس، 

 (محرر ومدقق)، أسس إدارة األعمال التجاریة الصغیرة، مركز  ةود م. بومباك (مؤلف)، رائد السمركلیف

 .1989الكتب األردني، عّمان، 

  ،1994دولیة، األردن، ستراتیجیة التخطیط في المشاریع الصغیرة، بیت األفكار الاكینث ج كوك. 

  ،2002ماجد العطیة، إدارة المشروعات الصغیرة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عّمان. 

  ،محمد غنیمة، التربیة والعم�ل وحتمی�ة تط�ویر س�وق العمال�ة العربی�ة، ال�دار المص�ریة اللبنانی�ة، الق�اھرة

1996. 

 لبل��دان العربی��ة، برن��امج األم��م المتح��دة اإلنم��ائي نجی��ب عیس��ى، قض��ایا التش��غیل والتنمی��ة البش��ریة ف��ي ا

)UNDP) 1997)، نیویورك، 8): سلسلة دراسات التنمیة البشریة. 

70 
 



  یدمون�دز (مؤل�ف)، موس�ى جمی�ل ع�دوان (مت�رجم)، تس�ویق المؤسس�ات الص�غیرة، بی�ت األفك�ار إھولي

 .1995الدولیة، األردن، 

 A. El-Mahdi, MSE's Potentials and Success Determinants in Egypt 2003-2004: Special Reference 

to Gender Differentials, Femise Research Project, Project on "Promoting Competitiveness in 

Micro and Small Enterprises in the Mena Region", Research Report Series No. 0418, 2004. 

 Edward Gardner, Creating Employment in the Middle East and North Africa, ILO, Geneva, 2003. 

 Euro Jordanian Action for the Development of Enterprise (EJADA), The Training Needs of Small 

and Medium Sized Enterprises and the Needs of Training Providers: VT/HRD Survey of Recent 

Jordanian Studies, Amman, 2001. 

 Richard Walter, Vocational Training in the Informal Sector: Report on the Morocco Field Survey 

(Working Paper), Agence Francais de Developpement, Paris, 2006. 

 E. Esim and E. Kuttab, Women's Informal Employment in Palestine: Securing a Livelihood 

Against All Odds, Economic Research Forum, Working Paper Series, WP 0213, 2002. 

 World Bank, Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa: Towards a 

New Social Contract, the World Bank, Washington D.C., 2004. 

 AFD : Promouvoir l’efficacité des PME en Turquie, 2014 

 Agence pour la création d’entreprise : place des PME dans les exportations françaises, Données de 

domaine, Paris 2011. 

 Ben salem M . : Portrait de l’emploi informel en Turquie, Doc. De travail N°138 , 2011. 

 Betbeze J- P. : Une stratégie PME pour la France, 2012. 

 GEM, 2011. 

 Groupement Transtec, Action 292-2010. 

 Lei Zang : l’intégration des PME dans les flux commerciaux : le cas de la chine, rapport du 

bureau statistique de Shanghai, 2012 

 Ministère indien des PME , 2009-2010. 

 Observatoire européen des PME , 2013. 

 OCDE : Small and Medium entreprises in, Turkey, 2004. 

 OCDE, Agence pour la création d’entreprise, 2011,2012. 

 Office de statistique de Malaisie. 

 Pinaud - Legrry J . : «  les outils de validation avant le passage à l’acte », l’art d’entreprendre, 

Paris 2012 . 

 Poggi S. : Analyse de la structure économique des PME européennes, 2012. 

 

71 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 


